Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat
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Hatályos: 2019. november 15-től visszavonásig

I.

Általános rendelkezések

1. Preambulum
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége (továbbiakban NESZ) célja, hogy a tagjaira
vonatkozó személyes adatok, illetve partnerei adatainak védelme érdekében megtegyen
minden olyan szükséges intézkedést, amellyel biztosítható az általa kezelt és tárolt személyes
adatok védelmének megfelelő szintje.
Jelen szabályzat célja, hogy megismertesse a tagokkal (szervezetek, magánszemélyek
egyaránt) és partnerekkel (magán- és jogi személyiségek), hogy a NESZ milyen rájuk
vonatkozó személyes adatokat kezel, továbbá hogy megismertesse a tagokkal az
adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges körülményt.
2. Szabályzat hatálya
- A Szabályzat személyi hatálya kiterjed
a) a NESZ valamennyi tagjára, munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel
munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,
b) az adatfeldolgozóra, valamint
c) a fentieken kívül mindazon személyekre, akik a NESZ-szel bármilyen szerződéses
jogviszonyban állnak.
- A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed
a) a NESZ-nél keletkezett valamennyi adatra,
b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatokra,
c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatokra,
d) a NESZ-nél alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint
e) a NESZ tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű
adatokra vagy közérdekből nyilvános adataira.
3. Fogalmak:
Jelen szabályzat alkalmazása során
-

-

-

érintett, vagy tag: a NESZ tevékenységében, rendezvényein részt vevő természetes és
jogi személy, magánszemély;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több gazdasági, kulturális jellemző ismeret -,
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –
kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

2

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
- adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.
Fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
- adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
- adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé
nem lehetséges;
- adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
- adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
- adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a
jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy
megsemmisülés;
- harmadik személy: olyan természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy
az adatfeldolgozóval.
- különleges adat
a.) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézetei meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b.) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat.
Különleges adatot – a szervezeti tagságot kivéve – az Adatkezelő nem kér, és nem
kezel. Bármilyen módon az Adatkezelő tudomására jutott különleges adatot az
Adatkezelő haladéktalanul töröl a rendszeréből.
- Személyes adatok az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, azaz az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation
/GDPR/ és Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény
-

4. Adatkezelő
Adatkezelő megnevezése: Népművészeti Egyesületek Szövetsége
Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0001041 (Fővárosi Törvényszék)
Adatkezelő adószáma: 19001229-2-41
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Adatkezelő székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. 1. emelet
Adatkezelő weboldala: www.nesz.hu
Adatkezelő e-mail címe: neszfolk@nesz.hu
Adatkezelő képviselője: a NESZ elnöke
5. Az adatkezelés elvei
A Népművészeti Egyesületek Szövetségének e szabályzata, a tagokkal és partnerekkel
kapcsolatos személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete
/GDPR/ és az Infotv.-ben foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatosan a szabályzat
elkészítésének idején elérhető „jó gyakorlatokon” alapul.
Személyes adat kezelésére csak a tagok és partnerek hozzájárulása, vagy törvényi
felhatalmazás alapján kerülhet sor. A tagok hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel
kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. A tagok a
hozzájárulásukat kényszertől mentesen, önkéntesen adhatják meg.
Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, a tagokkal, partnerekkel előre közölt,
tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész
folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.
A NESZ nem kezel olyan adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen
kívül minden olyan esetben törekszik az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az
informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.
A NESZ folyamatosan gondoskodik az adatok naprakészen tartásáról, amennyiben a
munkafolyamatok során kiderül, hogy egy adat elavult, kezdeményezi a módosítását az
informatikai és egyéb rendszerekben.
A NESZ törli a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt
és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.
A NESZ biztosítja, hogy a tagok mindenre kiterjedő tájékoztatást kapjanak a róluk kezelt
személyes adatokról, valamint az adatkezelés körülményeiről. A tag kérheti adatai
helyesbítését, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen. A tagok az általuk sérelmesnek vélt adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adat-és
Információszabadság Hatósághoz, valamint bírósághoz fordulhatnak.
A NESZ biztosítja, hogy a tagok negatív jogkövetkezmények nélkül kérhessék olyan
személyes adataik törlését, amelyet a NESZ a tagok hozzájárulása alapján kezel. Amennyiben
az adatok törlése jogszabályi tilalom, vagy a tagok jogos érdeke miatt nem lehetséges a
személyes adatot az Egyesület zárolja, a zárolásról a tagokat tájékoztatja.
Az adatkezelési műveleteket a NESZ úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a tagok és
partnerek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika
mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket
és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A NESZ adatfeldolgozó igénybevétele esetén gondoskodik arról, hogy a kiválasztott
adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében megtegye a szükséges intézkedéseket,
valamint kövesse a NESZ utasításait.
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A NESZ adatvédelmi ügyekben illetékese: Pongrácz Zoltán alelnök
Tag és a partner a jelen tájékoztatóban szereplő jogait a NESZ elnökéhez intézett írásbeli
kérelmében gyakorolhatja.
6. Az adatkezelés jogalapja
A NESZ a tagok és partnerek személyes adatait, fotó-, video- és hangfelvételeit a tag és
partner jelen Szabályzatban található tájékoztatáson alapuló, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a tagok és partnerek önkéntes hozzájárulása alapján kezeli.
A NESZ az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:
-

-

Személyes adatok az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet, azaz az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation
/GDPR/
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény a számvitelről
1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
2007. évi CLXXXI. törvény a közpénzekből nyújtott állami támogatások
átláthatóságáról
2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról
1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és
közművelődésről és módosítása a 2017. évi LXVII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
2011. évi CLXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel
összefüggő eljárási szabályokról
7. Az adat- és információbiztonságra vonatkozó szabályok

A NESZ kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
A NESZ papíralapon, illetve számítógépen végzi a személyes adatok tárolását.
A papíralapú adattárolás kizárólag megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon,
hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető.
Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori elnök által kiadott információbiztonsági
előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok védelmére.
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II.

Az adatkezelési esetek bemutatása

1. A NESZ-ben való tagsággal kapcsolatos adatkezelés
A NESZ Alapszabályának V. pont 3. alpontja alapján a tagszervezetek küldöttek útján
képviselik magukat a Szövetség legfőbb döntéshozó szervében, a küldöttgyűlésben. A
küldöttek száma a tagszervezetekben részt vevő tagok számától függ, az Alapszabály
mindenkor hatályos rendelkezései alapján. A küldöttek számának pontos megállapításához a
NESZ jogosult megismerni és ellenőrizni a tagszervezetek tagjainak számát és névsorát. A
küldöttek számának megállapításához a tagszervezet tagjai számának az adott év június 30-ai
állapota az irányadó. A NESZ az adatokat a tagszervezetek által a tagjairól elektronikusan
megadott tagi adatok alapján állapítja meg. A küldöttek számának meghatározásához a NESZ
csak a tagszervezet tagjainak számát ellenőrzi, a taglétszám valóságának ellenőrzéséhez
azonban jogosult mintavétel szerűen a tagok személyes adatait is ellenőrizni, a tagokat a
megadott adatok segítségével felkeresni.
A NESZ Alapszabályának IV. pontja alapján a NESZ rendes tagjai bejegyzett, önálló jogi
személyiséggel rendelkező belföldi és külföldi, népi kézművességgel foglalkozó alapítvány,
illetve egyesület lehet. A NESZ pártoló tagjai lehetnek: intézmények, társadalmi és
gazdálkodó szervezetek, valamint magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező
közösségei. Szavazati joggal a NESZ rendes tagjainak küldöttei rendelkeznek.
Tagsági célból a NESZ a tagok alábbi adatait kezeli:
- Név
- Cím
- Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap
- Tagsági minősége
Tagszervezetek esetében még
- Képviseletre jogosult neve
- Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím
A NESZ tagja Adatvédelmi nyilatkozatot tesz belépéskor, illetve a régtől tagok írásban vagy
elektromos levélben /e-mail/ adják meg adatuk kezeléséhez a hozzájárulásukat. (1. számú
melléklet)
Az adatkezelés időtartama: A tag hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a tagsági
viszony meglétéig. A tag hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.
2. Érdekképviseleti célú adatkezelés
A NESZ Alapszabálya értelmében ellát a népművészeti terület érdekképviseletével
kapcsolatos feladatokat is.
Az érdekképviseleti feladat hatékony ellátása, valamint a tevékenységgel kapcsolatos
beszámolási kötelezettség teljesítése érdekében a NESZ-nek pontos képpel kell rendelkeznie a
tagság összetételéről, a tagság által képviselt népművészeti tevékenységi körök stb. aktuális
helyzetéről. Ebből a célból a NESZ a tagszervezetek tagjainak az alábbi adatait kezeli:
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Adatkezelési cél

Adat
Név

Azonosítás

Születési idő

Kiöregedés
felmérése

Mely NESZ tagszervezet(ek) tagja

Tagság összetételének vizsgálata

Nyelvtudás, Végzettség

Tagság összetételének vizsgálata

Mesterség

Tagság összetételének vizsgálata, a
kihaló szakmákkal kapcsolatos aktuális
helyzet felmérése

Elnyert kitüntetések

A tagság által elért eredmények
felmérése, érdekképviseleti tevékenység
erősítése

Milyen
formában
végzi
a
tevékenységet (hobby, vállalkozás)

aktuális

helyzetének

kézműves Tagság összetételének vizsgálata

Az aktuális helyzet feltárásához elengedhetetlen, hogy pontos adatokat gyűjtsön a tagság
körében. A jelzett cél megvalósítása érdekében a feltáráshoz szükséges adtok kezeléséről
pontos tájékoztatást nyújt a tagok felé.
3. A Mesterségek Ünnepéhez és más rendezvényekhez (pl. konferencia, képzések
stb.) kapcsolódó adatkezelés
A NESZ a Mesterségek Ünnepe elnevezésű rendezvényen a tagszervezetek számára
térítésmentes kiállítási helyet biztosít a tagszervezetek tagjainak száma alapján.
A térítésmentes kiállítási helyek számának pontos megállapításához a NESZ jogosult
megismerni és ellenőrizni a tagszervezetek tagjainak számát és névsorát. A térítésmentes
helyek számának megállapítására az 1-es pontban említett taglétszám alapján kerül sor.
A térítésmentes kiállítási helyek számának meghatározásához a NESZ csak a tagszervezet
tagjainak számát ellenőrzi, a taglétszám valóságának ellenőrzéséhez azonban jogosult
mintavétel szerűen a tagok személyes adatait is ellenőrizni, a tagokat a megadott adatok
segítségével felkeresni.
A felhívásokra jelentkezők esetében a NESZ úgy tarthat nyilván adatot, hogy a
rendezvényekhez kapcsolódóan programot megvalósító jelentkezőt nyilatkoztatja az adatok
kezelésre vonatkozóan arról, hogy a rendezvényhez kapcsolódóan milyen adatot és milyen
időtartamban kíván nyilvántartani, valamint a rendezvény sikeréhez kapcsolódóan mely
adatokat használhatja fel nyilvánosan honlapján és kiadványban.
Részvételi és tájékoztatási célból a NESZ a jelentkezők alábbi adatait kezeli:
-

Név
Cím
Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap
Résztvevő neve
Résztvevő elérhetősége: telefon, email cím
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- Képviseletre jogosult neve
- Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím
- Programhoz kapcsolódó információk
- Az eseményről készült fénykép,- videó,- hangfelvétel
Az adatkezelés időtartama: A jelentkező hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a
jelentkezés beérkezésétől számított 2 évig. Jelentkező az adatai tárolásához adott
hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatban megadott
elérhetőségeken visszavonhatja.
4. Működésből fakadó tájékoztatási célú adatkezelés
A NESZ-nek az Alapszabály 3. pont 1-es alpontja szerint feladata tájékoztatni tagjait a távlati
és időszerű szakmai, kulturális, gazdaságpolitikai elgondolásokról, fejlesztési céljairól,
döntésekről és szabályozásokról.
Emellett az Alapszabály VI. pontja alapján a tagok feladata a NESZ tevékenységét támogatni,
munkájukkal azt előmozdítani, továbbá részt venni mindazokban a tevékenységekben,
amelyben a közreműködést elvállalták. A feladat ellátásához szükséges, hogy a NESZ el tudja
érni tagjait, szükség esetén segítségüket, közreműködésüket tudja kérni. A tagokat a NESZ-el
kapcsolatos általános információkkal, valamint a mesterségükhöz kapcsolódó információkkal
és kérésekkel keresi meg NESZ.
Tájékoztatási és támogatás kérési célból a NESZ a tagok és partnerek alábbi adatait kezeli:
-

Név
Cím
Elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap
Képviseletre jogosult neve
Képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím
Információ/kérés/kérdés tartalma
Fotó-, videó-, hangfelvétel

Tájékoztatási és támogatás kérési célból a NESZ a tagszervezetek tagjainak alábbi adatait
kezeli:
-

Név,

-

Cím, elérhetőségek,

-

Szakág, mesterség

Az adatkezelés időtartama: A tag, tagszervezeti tag, partner hozzájárulásának visszavonásáig,
de maximum a tagsági viszony meglétéig, illetve a partnerség fennállásáig. A fotó-, videó- és
hangfelvételeket az egyesület megszűnéséig tárolja, majd átadja az illetékes Levéltárnak vagy
jogutódnak. A tag és a partner hozzájárulását bármikor, az adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatban megadott elérhetőségeken visszavonhatja.
5. Munkaviszony létesítésével kapcsolatos adatkezelések
A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés célja a munkaviszony létesítése, illetve
fenntartása. A munkára való jelentkezés során a személyes adatkezelés kizárólag az érintett
személy tájékoztatása után a NESZ elnöke és a könyvelő cég kizárólagos feladatköre. Az
egyesület a munkakörök betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány bemutatását nem köti.
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A NESZ és a könyvelését végző cég a munkavállalóról bér- és munkaügyi nyilvántartást
vezet, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos adatait bérszámfejtésre,
társadalombiztosítási és statisztikai adatszolgáltatásra, valamint az 1995. évi CXVII. törvény
alapján munkáltatói adó megállapítással kapcsolatosan használja fel.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása, illetve a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint az 1995. évi CXVII. törvény.
Az adatkezelés időtartama: kizárólag a munkavállaló foglalkoztatásáig vagy, ha az adatok
kezelését és tárolását törvény, illetve önkormányzati rendelet írja elő.
A NESZ a munkaviszony létesítésével kapcsolatban szükséges alábbi személyes adatokat
kezeli:
A munkavállaló
- neve
- születési neve
- születési hely, idő
- állampolgárság
- édesanyja neve
- lakcíme
- adóazonosító jele
- TAJ száma
- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
- bankszámlaszáma
- magán nyugdíjpénztári tagság
- munkaviszony kezdete
- munka alkalmassági igazolás
- munkakör megnevezése
- gyermekei adatai és száma
- jogosítvány megléte
- nyilatkozatai a munkába álláskor
6. Oktatási, tájékoztatási céllal készített fotó-, videó és hangfelvételek kezelése
A NESZ rendezvényszervezés és munkavégzés során az esemény dokumentálása és
reklámozása céljából fotó-, videó-, hangfelvételeket készíthet vagy készíttethet, melyen a
NESZ tagjai, partnerei és az eseményre jelentkezettek szerepelnek. A NESZ az eseményen
résztvevőket nem kötelezi a felvételen történő szereplésre, ez kizárólag a tag, illetve a
résztvevő döntése.
A NESZ kijelenti, hogy a felvételek az azon megjelenő személyeket nem ábrázolja negatív
formában.
A NESZ kijelenti továbbá, hogy a felvétel nem sérti a résztvevő(k) személyhez fűződő a jó
hírnév, a becsület, az emberi méltóság védelméhez fűződő jogait.
A NESZ az Adatvédelmi nyilatkozatban a fotó-, videó- és hangfelvétel készítéséhez is kéri a
nyilatkozatot tevő hozzájárulását. (1. számú melléklet)
A kezelt adatok köre: fotó-, videó- és hangfelvétel
Az adatkezelés időtartama: a felvétel okául szolgáló esemény, rendezvény vagy oktatás
céljának eléréséig, illetve, ha szükséges dokumentum, akkor a NESZ megszűnéséig.
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7. Promóciók szervezése
A NESZ tevékenysége, illetve az általa szervezett rendezvények, események (képzések,
konferenciák, népi kézműves foglalkozások, kiállítások, népi kézműves bemutatók)
bemutatása céljából reklámtevékenységet folytathat, melynek célja a NESZ ismertségének
biztosítása.
Ennek érdekében a NESZ tevékenységét ismertető bemutatóanyagokat, meghívókat,
fotóalbumot készít, melynek során az érdeklődők egyéni hozzájárulásuk alapján személyes
adataik megadásával személyesen, postán vagy elektronikus úton tájékoztatást kapnak a
NESZ tevékenységéről, nyilvános programjairól.
A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, képviselet, szakmai információk,
fotók, videók.
Az adatkezelés időtartama: a direkt marketing hozzájárulás esetében a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum 24 hónapig. Számviteli bizonylat kezelése
esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően kell eljárni.
III.

Adatok kezelésének módja

Az adatokat a NESZ adatkezelője veszi fel jelen szabályzat rendelkezéseivel összhangban.
A NESZ az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját,
valamint az adatkezelés jogalapját.
A szabályzat szerinti adatok felvételére papír alapú és elektronikus úton (e-mail), valamint
internetes felületen, elektronikus űrlap segítségével kerül sor. Az adatok felvételére az
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ és az Infotv. 6. § (1) bekezdése
alapján kerül sor, amely szerint személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat
kezelése:
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.
Az adatkezelés a tagok és partnerek, jelen Szabályzatban bemutatott érdekeit szolgáló
érdekképviseleti, valamint tájékoztatási célt szolgálja, amely a NESZ Alapszabályában
rögzített közérdekű célok és közhasznú feladatok hatékony teljesítése miatt szükséges.
A NESZ az Infotv. 6. § alkalmazása során figyelembe vette, hogy a kezelt adatok arányban
álljanak a közérdekű célok elérésével, valamint, hogy a tagok és partnerek személyes adatok
védelméhez fűződő jogai a legkisebb mértékben sérüljenek.
A NESZ és a tagsága is közreműködik az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás megadása és
a tagok jogainak érvényesítése érdekében.
A megadott személyes adatok törlését a tag a IV. pont szerint kérheti és tiltakozhat személyes
adatainak rögzítése ellen.
A NESZ személyes adatokat harmadik személy számára, csak a tag előzetes hozzájárulása
alapján továbbíthat.
ANESZ kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak
jogszerűségére is.
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ANESZ személyes adatokat nem tartalmazó statisztikákat továbbíthat 3. személy számra (pl.:
minisztériumok) az Alapszabályzatban megjelölt feladatai ellátásához szükséges mértékben.
Az adatok kezelésére minden esetben az adatkezelés céljának teljesüléséig, illetve, ha a tag
vagy partner ezt kéri, akkor az adatai törlési kérelméig kerülhet sor.
IV.

A tagok és partnerek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

1. Tájékoztatáshoz való jog
A tag vagy a partner bármikor jogosult tájékoztatást kérni a NESZ által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését írásban, a neszfolk@nesz.hu
email címen.
A NESZ a tag vagy partner kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. Az
adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az
adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
továbbá - a tag személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. A NESZ a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a
neszfolk@ nesz.hu email címen adja meg a kért tájékoztatást.
A NESZ -, ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint a tag tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag személyes adatainak körét, az
adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját,
körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést
előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A tag vagy partner bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a
NESZ elnökéhez fordulhat, a NESZ honlapján található elérhetőségek valamelyikén.
2. A tag és a partner kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását
A tag és partner bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni a NESZ honlapján található elérhetőségek valamelyikén.
A NESZ a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben
azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli
szabályozás, munkaügy) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a NESZ a szükséges
időtartamig megőrzi.
A tag és partner kérheti továbbá, adatainak zárolását. A NESZ zárolja a személyes adatot, ha a
tag vagy a partner ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető,
hogy a törlés sértené a tag vagy partner jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a tagot és partnert, továbbá mindazokat értesíteni
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel a tag vagy partner jogos érdekét nem sérti.
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Ha a NESZ, a tag vagy partner helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
3. A tag és a partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
A tag és a partner tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A NESZ elnöksége a
tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
A tag és partner a jogait a NESZ honlapján feltüntetett elérhetőségek valamelyikén
gyakorolhatja.
4. Közösségi oldalak kezelése
Az adatkezelés célja: a FACEBOOK oldalon a NESZ tevékenységének, rendezvényeinek, a
tagok sikereinek bemutatása.
Az adatkezelés jogalapja: a jelen Szabályzatban felsorolt, adatkezelést szabályozó törvények
mellett az érintett magánszemély automatikusan hozzájárul a Facebook közösségi oldalon
történő regisztrációval és a NESZ oldal lájkolásával.
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a Facebook oldalon valósul meg. Az adatkezelés
időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com
közösségi oldal szabályozása vonatkozik. (http://www.facebook.com )
5. Adatvédelmi incidensek kezelése
A NESZ tudomásul veszi, hogy adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés
hiányában fizikai vagyoni, vagy nem vagyoni kárt okozhat természetes személynek.
Az adatvédelmi incidensek kezelése érdekében adatvédelmi incidens naplót vezet, melybe az
adatvédelmi incidens körülményeit az adatvédelmi megbízott az incidens jelentését követő
maximum 72 órán belül jegyzőkönyvezi.
6. Jogorvoslati lehetőségek
A tag és a partner az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete /GDPR/ és az Info.tv.,
valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
-

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
V.

A szabályzat módosítása

A Népművészeti Egyesületek Szövetsége fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az
alábbiak szerint módosíthassa:
-

-

Az adatkezelések lényeges tartalmi elemeit nem érintően a tag és partner előzetes
értesítése mellett egyoldalú módosítással.
Amennyiben a Szabályzat meglévő tartalmi elemeinek lényeges módosítására van
szükség (így különösen az adatkezelés jogalapjának módosítása, a kezelt adatok
körének bővítése), a NESZ értesíti a tagokat és partnereket, és a módosítást követően
az adatok kezelését csak a tag és partner hozzájárulásával folytatja, vagy kezdi meg.
Amennyiben a Szabályzatot új adatkezelési esetkörrel szükséges kibővíteni, a NESZ
értesíti a tagokat és partnereket, és a módosítást követően az adatok kezelését csak a
tag, vagy a partner hozzájárulásával kezdi meg.
1
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-

A Szabályzat módosítására van szükség, ha a jogszabályi környezet megváltozik.

-

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2019. november 15-től visszavonásig tart.
Budapest, 2019. november 15.
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1. számú melléklet
1/a. szervezet részére
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Alulírott ……………………………………, mint a ………………………………….
…………………………………………………………………………………………
(szervezet neve, címe) képviseletére jogosult vezető tisztségviselő nyilatkozom, hogy
a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (1016 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.)
Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatát megismertem, s a fenti tájékoztatás
alapján a szervezetünkkel, érdekképviselettel, Mesterségek Ünnepével, más
programokkal és a működésből fakadóan tájékoztatási célú adatokkal kapcsolatos
adataink (Név, cím, tagsági minősége, elérhetőségek: telefonszám, email cím, honlap,
képviseletre jogosult neve, képviseletre jogosult elérhetősége: telefon, email cím)
nyilvántartásához, kezeléséhez és tárolásához hozzájárulok.
-

-

Továbbá hozzájárulok a fénykép,- hang,- és videó felvétel készítéséhez, valamint ezek
az egyesület honlapján és Facebook oldalán való közzétételhez, nyilvánosságra
hozatalához.
Ez a nyilatkozat nem kötelez semmilyen további adatszolgáltatásra.
Tudomásul veszem, hogy az adatok tárolása és kezelése zártan történik, kivéve a
törvényi szabályozás eseteit.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége választott képviselői és munkatársai
kötelesek az Adatvédelmi Törvényt és a szervezet Adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatát betartva kezelni és tárolni adataimat.
Kelt: …………………………………
…………………………………
aláírás
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1/b. magánszemély részére

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

-

-

Alulírott…………………………….…………, lakcím: …………...…………………..
…………………………………………………………………………………………..
nyilatkozom, hogy a Népművészeti Egyesületek Szövetsége (1016 Budapest, Szilágyi
Dezső tér 6.) Adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzatát megismertem, s a fenti
tájékoztatás alapján a szabályzatban nevesített adatok nyilvántartásához, kezeléséhez
és tárolásához hozzájárulok.
Továbbá hozzájárulok a fénykép,- hang,- és videó felvétel készítéséhez, valamint ezek
az egyesület honlapján és Facebook oldalán való közzétételhez, nyilvánosságra
hozatalához.
Ez a nyilatkozat nem kötelez semmilyen további adatszolgáltatásra.
Tudomásul veszem, hogy az adatok tárolása és kezelése zártan történik, kivéve a
törvényi szabályozás eseteit.
A Népművészeti Egyesületek Szövetsége választott képviselői és munkatársai
kötelesek az Adatvédelmi Törvényt és a szervezet Adatbiztonsági és adatvédelmi
szabályzatát betartva kezelni és tárolni adataimat.
Kelt: …………………………………
…………………………………
aláírás
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2. számú melléklet
Titoktartási nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………………………….….. (adóazonosító jele:
…………………………………), mint a Népművészeti Egyesületek Szövetségének
foglalkoztatottja/közfoglalkoztatottja, az alábbi titoktartási nyilatkozatot teszem.
Tudomással bírok arról, hogy a Polgári Törvénykönyv, Munka Törvénykönyve, valamint a
Büntető Törvénykönyv is szabályozza az üzleti titok fogalmát, valamint az üzleti titok
megsértésének jogkövetkezményeit.
Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert, vagy az érintett
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény,
tájékoztatás, egyéb adat és azokról készült összeállítás, amelynek illetékteleneknek történő
megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése, vagy nyilvánosságra hozatala, a jogosult
pénzügyi, gazdasági, vagy piaci érdekét sértené, veszélyeztetné, feltéve hogy a titok
megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.
(Ptk. 2:47§. (1) bekezdés)
A foglalkoztatottakra/közfoglalkoztatottakra is irányadó Munka Törvénykönyve szerint a
munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, ezen
túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkakör betöltésével
összefüggően jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre
hátrányos következménnyel járhat.(Mt. 8.§. (4) bekezdés)
Aki jogtalan előnyszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva üzleti titkot
jogosulatlanul megszerez, felhasznál, vagy más részére hozzáférhetővé tesz, vagy
nyilvánosságra hoz, bűntettet követ el. (Bt. 418.§.)
Kijelentem, hogy az üzleti titokra vonatkozó törvényi rendelkezéseket megértettem,
kötelezem magam azok betartására.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titok megsértése kártérítési, munkajogi és büntetőjogi
felelősséget is eredményez.
Az Mt 78. §- ban meghatározottak szerint a közfoglalkoztatási jogviszonyt azonnali hatályú
felmondással megszűntethető, ha a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási jogviszonyból
eredő lényeges kötelezettségét szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben
megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a közfoglalkoztatási jogviszony fenntartását
lehetetlenné teszi.
Kelt: ………………………………………..
………………………………….
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3. számú melléklet
Belső nyilvántartás az adatkezelésekről és adattovábbításokról
Adatkezelő megnevezése
Népművészeti Egyesületek Szövetsége

Adatkezelés célja

tagszervezet
képviselőjének,
küldötteinek
nyilvántartása

partner

Munkaviszony
létesítése
fenntartása

Adatfeldolgozó
megnevetése
Egy-Percent Kft.

Adatkezelő címe
1016 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6.

Adatkezelés
jogalapja

Adatok kezelése
során érintett
személyek köre

önkéntes
hozzájárulás, illetve

tagszervezeti
2011. évi CLXXV. vezetők, küldöttek
tv.

önkéntes
hozzájárulás

MT 2012. évi I. tv.
és és az 1995. évi
CXVII. törvény.

Adatfeldolgozó
címe

eseményre,
rendezvényre
jelentkezettek köre
és az alapszabályban
foglalt
célok
megvalósítása
érdekében
együttműködők köre
Munkavállalók

Adatfeldolgozás során
végzett tevékenység

4400 Nyíregyháza, könyvelés, bérszámfejtés
Bláthy Ottó u. 1.
szolgáltatás
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Adatkezelés
időtartama
visszavonásig,
illetve
amíg
a
tagszervezet
meg
nem szűnik

visszavonásig,
illetve az eseményt,
rendezvényt követő
2 évig

1995. évi CXVII.
törvény, valamint
2000. évi C. tv.
előírásai alapján

Adatfeldolgozás
helyének
megnevezése

Továbbított adatok
felsorolása

Továbbítás címzettjének
megnevezése

Az elnök és alelnök,
ügyvezető igazgató neve,
születési ideje, lakcíme

OTP Bank Nyrt.

Meghatalmazottak születési
helye, ideje, anyja neve,
állampolgársága,
személyazonosító okmány
típusa és száma,
lakcímkártya száma
Számlák, szerződések,
munkavállalók adatai

OTP Bank Nyrt.

113 Budapest, Alagút u. 3.

113 Budapest, Alagút u. 3.

Egy-Percent Kft.
4400 Nyíregyháza, Bláthy
Ottó u. 1.
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Továbbítás jogalapja
2017.évi LIII. tv a
pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
2017.évi LIII. tv a
pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
2000. évi C. törvény a
számvitelről,
2011.évi CXCV. törvény az
államháztartásról,
2012. évi I. törvény a munka
törvénykönyvéről

