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A magyar búvár sportág feladatait ellátó országos sportági szakszövetség, a Magyar Búvár 

Szakszövetség (a továbbiakban: "Szövetség") Elnöksége az Európai Parlament és a Tanács a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 

szóló (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”), a GDPR által nem szabályozott 

körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvénynek (a továbbiakban: „Infotörvény”) alapján a Szövetséggel kapcsolatba kerülő 

természetes személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok 

jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása 

céljából az alábbi adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: "Szabályzat") alkotja. 

I. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő cégneve:   Magyar Búvár Szakszövetség 

Adatkezelő székhelye:   1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 201. 

Nyilvántartó szervezet neve:  Fővárosi Törvényszék 

Nyilvántartási száma:   01-07-0000005 

Adószáma:    19013275-2-42 

Adatkezelő telefonszáma:  +36 1 325 1792  

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@buvar.hu 

II. Fogalom-meghatározások 

A jelen Szabályzat alkalmazásában: 

1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált 

vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Szövetség 

üzletszerű gazdasági tevékenysége keretében végez; 

2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Szövetség; 

3. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott 

körülmény; 

4. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 

5. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó bármely információ, amelynek eredményeként a természetes személy 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, így név, 
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személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, helyadatok alapján egyedileg 

beazonosítható; 

III. Szabályzat célja és hatálya 

1. A jelen Szabályzat célja, hogy a Szövetség munkavállalói, tisztségviselői 

(ideértve a tiszteletbeli elnököt és alelnököt is), szerveinek tagjai, a Szövetség 

tiszteletbeli, pártoló és rendes tagjai továbbá tagjainak tisztségviselői, a 

Szövetséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy 

(adatfeldolgozó) tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó 

mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Ezen személyek Szövetséggel 

kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése 

alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat 

rendelkezéseinek megtartására. A sportág igazolt, versenyengedéllyel 

(rajtengedéllyel) rendelkező sportolói, a sportágban tevékenykedő 

sportszakemberek, különösen versenybírók, játékvezetők és edzők is kötelesek 

a jelen szabályzat betartására, amennyiben a Szövetség adatkezelési 

folyamatainak részesei. 

 

2. A Szövetség a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az 

adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 

5. cikk (1) bekezdés): 

a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; 

b.) célhoz kötöttség; 

c.) adattakarékosság; 

d.) pontosság; 

e.) korlátozott tárolhatóság; 

f.) integritás és bizalmas jelleg; 

g.) elszámoltathatóság. 

 

3. A Szövetség a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának 

megfelelően valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, 

illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 

követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok 

jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 
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IV. Szövetség által végzett adatkezelések 

4. A Szövetség által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá 

tartozik. A Szövetség személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak 

akkor jogosult, ha arra jogcímmel rendelkezik. 

 

5. A Szövetség személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok 

megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult 

végezni (akkor rendelkezik jogcímmel), 

a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a 

személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez 

és kezeléséhez; 

b.) amennyiben az adatkezelés a Szövetségre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez szükséges; 

c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a 

személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését 

megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges; 

d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat-jogosultjának vagy egy másik 

természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges, 

e.)  amennyiben a Szövetség (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha a Szövetséggel szemben elsőbbséget 

élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és alapvető jogai és 

szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

6. A Szövetség adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet. 

7. A Szövetség az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, 

időtartamáról, jogalapjáról az egyes érintetteket a honlapján közzétett 

tájékoztatók útján informálja. 

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai 

8. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Szövetség – 

bármely oknál fogva – kezeli, a Szövetség adatkezelését illetően a következő 

jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog; 

b.) helyesbítéshez való jog; 
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c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

9. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a 

Szövetséghez eljuttatott kérelmével gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja 

kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai szolgáltatás 

igénybevételével, vagy papíralapon, a Szövetség székhelyén a Szövetség 

képviseletére jogosult vezető tisztségviselőjének, vagy munkavállalójának 

történő átadással terjesztheti elő. 

 

10. A Szövetség a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul 

megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan 

alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi 

megvizsgálását elutasítja. Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, 

illetve jogosult személy terjesztette elő, a kérelmet meg kell vizsgálni. A 

Szövetség a kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül értesíti 

a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem elutasításáról vagy a 

kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett 

intézkedésekről. 

V/A. Helyesbítéshez való jog 

11. Amennyiben a Szövetség pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat 

jogosultjának valamely személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a Szövetséget, 

hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a 

hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által 

szolgáltatott és igazolt adatok alapján. 

 

12. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt 

meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét a Szövetség részére történő 

megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. 

hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve 

másolatban a Szövetség részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló 

közokiratot. 
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V/B. Elfeledtetéshez való jog 

13. A személyes adatok jogosultja jogosult a Szövetségtől kérni személyes 

adatainak törlését a Szövetség valamennyi nyilvántartásából. A Szövetség e 

kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért személyes 

adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll: 

a) a személyes adatra nincs szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját 

képezte; 

b) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát 

visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; 

c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Szövetség jogellenesen 

kezelte; 

d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Szövetség köteles a személyes adatok 

törlésére. 

14. A Szövetség a személyes adat törlése iránt előterjesztett kérelem teljesítését 

megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

körülmények valamelyike fennáll. 

V/C. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

15. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni a Szövetséget, hogy személyes 

adataira vonatkozó adatkezelést korlátozza amennyiben: 

a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Szövetség által gyűjtött és tárolt 

személyes adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára 

vonatkozó időtartamra; vagy 

b.) a Szövetség által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok 

jogosultja a gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy 

c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Szövetségnek nincs szüksége a gyűjtött 

és tárolt személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye 

előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további 

(korlátozott) adatkezelést; vagy 

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog 

jogszerűségének kivizsgálásának idejére. 
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16. A korlátozás alá eső személyes adatot a Szövetség kizárólag tárolni jogosult. A 

korlátozás alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Szövetség 

kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének 

előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, továbbá az Európai Unió 

vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. 

 

17. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a 

Szövetség a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a 

személyes adatok jogosultját. 

V/D. Adathordozhatósághoz való jog 

18. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Szövetség a személyes adat 

jogosultjának hozzájárulása alapján automatizált módon kezel a személyes adat 

jogosultja kérheti a Szövetséget, hogy az általa rendelkezésre bocsátott 

személyes adatait a Szövetség elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) 

bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsássa. 

 

19. A Szövetség a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő 

átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja 

az elektronikus formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult 

átadni másik adatkezelőnek, vagy a Szövetséget felkérni arra, hogy e személyes 

adatokat közvetlenül küldje meg másik adatkezelőnek. 

V/E. Tiltakozáshoz való jog 

20. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Szövetség általi 

adatkezelése ellen, amennyiben a Szövetség az adatkezelést a Szövetség vagy 

harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. 

 

21. A tiltakozó nyilatkozat Szövetség általi elfogadását követően a Szövetség nem 

jogosult az érintett személyes adatot a Szövetség vagy harmadik fél jogos 

érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Szövetség bizonyítja, 

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek 

elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, 
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vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódik 

VI. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje 

22. A Szövetség az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb 

adatvédelmi jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat 

jogosultjának családi és magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és 

szabadságait. 

 

23. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott 

rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus 

formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét részét 

képezik, illetve amelyeket a Szövetség részben vagy egészben automatizált 

módon kezel. A Szövetség személyes adatok elektronikus tárolására a Szövetség 

tulajdonában álló Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a 

Szövetség tulajdonában vagy használatában álló olyan ingatlanban vezeti, 

amelyeket a Szövetség székhelyként használ. 

 

24. A Szövetség általi adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok 

kizárólag a jelen Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, 

megfelelő jogcímmel kezelhetők.  

 

25. A Szövetség által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a 

Szövetségnek megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy 

azokhoz ne tudjon hozzáférni. A Szövetség köteles biztosítani, hogy a gyűjtött 

és tárolt személyes adatot 

a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 

b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 

c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja 

nyilvánosságra, törölheti; 

d.) nem továbbítják a jelen Szabályzat VII. pontjától eltérően; 

e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul 

megsemmisítik, törlik, teszik hozzáférhetetlenné; 

f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 
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26. A Szövetség az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési 

tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori 

állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása 

érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő 

adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

 

27. A Szövetség adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezetni 

(Adatkezelési Nyilvántartás) a GDPR 30. cikkében meghatározott 

rendelkezések tiszteletben tartásával. 

VII. Adatvédelmi tisztviselő 

28. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az Adatkezelő az adatvédelmi 

tisztviselő személyét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz bejelenti. 

29. Az adatvédelmi tisztviselő a jogszabályban meghatározott felelősségi körében 

különösen az alábbi tevékenységeket végzi: 

 

a) szakmai tanácsot ad a Szövetség, valamint azok alkalmazottai részére az 

adatvédelmi jogszabályok szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

b) ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabálynak való 

megfelelést, ideértve az auditokat, a figyelemfelkeltő tevékenységeket; 

c) végzi a Szövetség munkavállalóinak adatvédelmi képzését, 

továbbképzését; 

d) tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint 

nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; 

e) kezeli és kivizsgálja az adatvédelmi incidenseket; 

f) együttműködik az adatvédelmi hatóságokkal, és kapcsolattartó pontként 

működik a hatóságok felé az adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben. 
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30. Az adatvédelmi tisztviselő e tevékenységében független, feladatai ellátásával 

kapcsolatban nem kaphat utasításokat az Adatfeldolgozótól. 

VIII. Egyéb garanciális rendelkezések 

31. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 

kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 

tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

 

32. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat 

csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

 

33. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha 

az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy 

az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

 

34. Az adatkezelés során arra alkalmas technikai vagy szervezési – így különösen 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – 

intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő 

biztonságát. 

 

35. ) A személyes adatok célhoz kötöttségének elve alapján, az egyes eljárások során 

kezelt adatokat csak az adott ügy elintézése érdekében szabad felhasználni, más 

eljárásokkal illetve adatokkal nem kapcsolhatók össze – kivéve, ha ezt törvény 

engedi, illetve az érintett hozzájárult és az adatkezelés feltételei minden egyes 

személyes adatra vonatkozóan fennállnak. 

 

36. A célhoz nem kötött és olyan adatokat, amelyekre nézve az adatkezelés célja 

megszűnt vagy módosult haladéktalanul, illetve az előírt megőrzési határidő 

leteltével meg kell semmisíteni. A személyes adatokat tartalmazó egyéb 

iratanyagok megsemmisítéséről szintén a szükséges biztonsági intézkedések 

mellett kell gondoskodni. Az elektronikus úton rögzített adatokat, ha céljukat 
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betöltötték további felhasználásuk megakadályozása érdekében 

felismerhetetlenné, hozzáférhetetlenné kell tenni. 

 

37. Adatkezelési tevékenységet az egyes munkavállalók csak feladatkörük 

ellátásához szükséges mértékben folytathatnak. Az adatkezelési tevékenységet 

ellátó munkatárs köteles gondoskodni az általa kezelt adatok és iratok 

megőrzéséről. 

 

38. A személyes adatokat tartalmazó iratokat zárt helyen kell őrizni. 

 

39. A munkavállalók irodai helyiségüket és az irat és adattárolásra használt 

berendezéseket munkaidőben fokozott gondossággal kötelesek őrizni. A 

munkavállaló köteles a számítógépét és az ahhoz alkalmazott adathordozókat 

úgy kezelni, tárolni, hogy a védelmet igénylő adatokat illetéktelen személy ne 

ismerhesse meg. Köteles továbbá a munkaidő végeztével a számítógépet 

kikapcsolni, az irodahelység ajtaját –az utolsóként távozó munkatársa – bezárni. 

 

40. A munkavállalók a Szövetség informatikai infrastruktúráját csak 

rendeltetésszerűen, a Szövetségen belüli munkavégzés céljára használhatják.  

 

41. A munkavállalók fokozottan kötelesek ügyelni arra, hogy a szövetségi 

rendszerekbe belépést biztosító jelszavukat illetéktelen személy ne ismerje meg. 

Ennek keretében 

 

a) a jelszavakat úgy kell megválasztani, hogy azok speciális karaktert, kis- és 

nagybetűt, számot egyaránt tartalmazzanak, 

b) a jelszavakat tilos mások tudomására hozni, 

c) a jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni, 

d) a valamely rendszerbe beléptetett munkaállomást kilépés nélkül elhagyni 

tilos, 

e) a munkavállaló más munkatár erőforrásait illetéktelenül használnia tilos, 

f) tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más 

felhasználók jelszavainak megszerzése, illetve 
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g) tilos a munkavállaló rendes munkavégzésén kívül a rendszer, és más 

felhasználók adatait, fájljait – engedély nélkül – másolni, törölni vagy 

módosítani.  

 

42. A központi hálózatot és az egyes munkaállomásokat egyaránt tűzfal, és 

rendszeresen frissülő vírusellenőrző szoftver védi, amelyek működtetéséről, 

frissítéséről a Szövetséggel kötött szerződés alapján informatikai vállalkozás 

gondoskodik.  

 

43. Az elektronikus adattároló berendezések fizikai védelméről megfelelően 

gondoskodni kell, így 

a) azokat zárt védett helyen kell tartani, 

b) a számítástechnikai eszközök közelében enni vagy inni tilos, 

c) az egyes munkatársak a Szövetség irodájának területéről csak jelszóval védett 

számítógépet vihetnek ki, szigorú leltárfelelősség vállalása mellett. 

IX. Adatok továbbításának rendje 

44. A Szövetség nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más 

személynek továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai 

adatgyűjtés; munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az 

adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a 

Szövetség felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

b) a Szövetséggel kötelmi jogviszonyban lévő személy (adatfeldolgozó) 

igénybevétele esetén. 

 

45. A Szövetség a meghatározott megkeresésre a megkeresésben meghatározott 

terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az 

általa tárolt személyes adatok továbbítását. 

 

46. A Szövetség az adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a 

személyes adat jogosultját 

a.) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, 

elérhetőségéről; 
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b.) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az 

adattovábbításhoz hozzájárul; 

c.) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről; 

d.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 

e.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének 

lehetőségéről. 

 

47. A Szövetség a vele kötelmi jogviszonyban lévő személy részére történő 

adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok továbbítására 

jogosult, amely a kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlenül 

szükségesek.  

X. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll 

48. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság 

olyan sérülése, amely lehet 

a) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan 

hozzáférés; 

b) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése; 

c) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adat megváltoztatása. 

 

49. Amennyiben a Szövetség vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a 

Szövetséggel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt 

tapasztalja, hogy a Szövetség által gyűjtött, tárolt személyes adatok 

vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul 

köteles a Szövetséget erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság 

sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként a Szövetség 

adatkezelő rendszerében, nyilvántartásaiban sérülés következik be az 

adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság sérülése nem 

jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is. 
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50. A Szövetség a Jelzést megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni 

és értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének 

lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett 

valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára. 

 

51. A Szövetség vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a 

biztonság sérülése ténylegesen megtörtént-e.  Amennyiben a Szövetség azt 

állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a 

vizsgálata eredményéről jelentést készít a Szövetség elnöksége részére, és azt 

nyilvánításba bevezeti. 

 

52. Amennyiben a Szövetség azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy 

másodsorban köteles megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. 

Amennyiben a Szövetség azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem 

történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság 

helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat 

eredményéről jelentést készít a Szövetség elnöksége részére, és azt 

nyilvánításába bevezeti. 

 

53. Amennyiben a Szövetség azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy 

időben adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, 

hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira 

és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen 

kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon 

intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá 

eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készt a Szövetség 

elnöksége részére, és azt nyilvánításba bevezeti. 

 

54. Amennyiben a Szövetség azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy 

időben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat 

jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy köteles megvizsgálni, hogy ez a 

kockázat milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett 

személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy 

köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Szövetség elnöksége 
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részére, és azt nyilvánításba bevezetni, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén 

– egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére bejelenteni. 

 

55. Amennyiben a Szövetség vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi 

incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas 

kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a 

Szövetség elnöksége részére, és azt nyilvánításába bevezeti, illetve a Hatóság, 

vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére 

bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi 

incidensről tájékoztatni. 

 

56. A Szövetség az általa kijelölt felelős személy útján a jelen fejezetben 

meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de 

legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül 

köteles teljesíteni. A Szövetség mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi 

incidens tudomására, amikor az erre kijelölt felelős személy kellő 

bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének tényét. A Szövetség 

az erre kijelölt felelős személy útján a biztonság sérülése ténye megállapítását 

követően haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet. 

 

57. Amennyiben a Szövetség 72 órán belül nem tudja lefolytatni a vizsgálatát, úgy 

köteles a határidőn belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és 

vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a vizsgálat eredménye 

rendelkezésre áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy 

módosító bejelentést/módosító tájékoztatást kell készíteni. 

 

58. A Szövetség a bejelentési kötelezettségét a Hatóság által rendszeresített 

elektronikus űrlap kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével, vagy 

egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve tagállami jog 

által meghatározott formában köteles teljesíteni. A bejelentésben a Szövetség 

képviseletében eljáró személy a következő adatokat köteles megadni: 

a) az adatvédelmi incidens típusa; 

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak 

kategóriája; 
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c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak 

(közelítő) száma; 

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa; 

e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma. 

 

59. A Szövetség a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő 

adatvédelmi incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni. 

 

60. A Szövetség nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira. A kockázat fennállására vonatkozó értékelést a Szövetség az eset 

összes körülményének figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a 

körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe foglalni, valamint a 

biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni köteles. 

 

61. A Szövetség a tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül 

köteles teljesíteni. A kockázat jellegének értékelésére – az eset összes 

körülményére tekintettel – a Szövetség által erre kijelölt személy köteles. Ennek 

keretében különösen az alábbiakat kell figyelembe venni: 

a) az adatvédelmi incidens típusát; 

b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát; 

c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét; 

d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét; 

e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát. 

Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira 

vonatkozó kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, 

anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti. 

62. A Szövetség a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait: 

a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege; 

b) a Szövetség elérhetőségei; 

c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei; 
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d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére 

és az incidens előtti állapot helyreállítására a Szövetség mint adatkezelő 

által igénybe vett eszközök. 

 

63. A Szövetség a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és 

egyszerű megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles 

megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen a leghamarabb megérkezik 

a személyes adatok jogosultjaihoz. A Szövetség egyszerre akár több 

kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése 

érdekében. 

 

64. A Szövetség a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor 

mellőzheti, ha 

a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és 

szabadságaira magas kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan 

harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy hozzáférni 

(titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett 

személyes adatokról másolat; 

b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően 

haladéktalanul megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat 

lehetősége fel sem került; 

c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem 

tekinthető magasnak. 

 

65. A Szövetség a bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egy 

időben, a vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul 

köteles megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az 

adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében a Szövetség – 

lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi 

incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és 

bizalmasságát helyreállítani. A megtett intézkedéseiről jelentést kell készíteni a 

Szövetség elnöksége részére. 
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XI. Jogorvoslat 

66. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése 

vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Szövetség megsérti az adatvédelmi 

jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati 

kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

67. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih.hu  

XII. Záró rendelkezések 

68. A jelen Szabályzatot a Szövetség elnöksége 2020. december 8. napján 

megtartott ülésén 48/2020 (2020. 12. 08) számú határozatával fogadta el, és 

2020. december 8 napjával léptette hatályba. 

 

Papp Gábor s.k. 

elnök 

 


