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ADATKEZELÉSI	TÁJÉKOZTATÓ	
	
a	Magyar	Természetjáró	Szövetség	által	2019.	szeptember	28.	napján	megrendezésre	kerülő	

Őszikék	Túra-	és	Családi	Nap	elnevezésű	programjával	kapcsolatban	
	

I. BEVEZETÉS	
	

Jelen	 adatkezelési	 tájékoztató	 (a	 továbbiakban:	 Tájékoztató)	 célja,	 hogy	 a	 Magyar	
Természetjáró	 Szövetség	 (nyilvántartási	 szám:	 01-02-0000049;	 székhely:	 1075	 Budapest,	
Károly	 körút	 11.	 7.	 emelet,	 Európa	 Center	 irodaház;	 a	 továbbiakban:	MTSZ)	 által	 2019.	
szeptember	 28.	 napján	 megrendezésre	 kerülő	 Őszikék	 Túra-	 és	 Családi	 Nap	 elnevezésű	
programjával	 (a	 továbbiakban:	 „Őszikék”)	 összefüggő	 adatkezelési	 tevékenységével	
kapcsolatban,	 az	 adatkezelési	 tevékenységét	 bemutassa,	 valamint	 az	 adatkezelésre	
vonatkozó	jogszabályi	környezetnek	megfelelően	az	érintettek	részére	a	személyes	adataik	
kezeléséről	 és	 az	 adatkezeléssel	 összefüggő	 jogaikról	 pontos	 és	 átlátható	 tájékoztatást	
nyújtson.	

	
II. ADATKEZELŐ	ADATAI	
	

Név:	Magyar	Természetjáró	Szövetség	
Nyilvántartási	szám:	01-02-0000049	
Nyilvántartó	bíróság:	Fővárosi	Törvényszék	
Székhely:	1065	Budapest,	Bajcsy-Zsilinszky	út	31.	
Ügyfélszolgálat:	1075	Budapest,	Károly	körút	11.	7.	emelet	(Európa	Center	irodaház)	
Adószám:	19001511-2-42	
E-mail:	info@termeszetjaro.hu	
Telefonszám:	+36	(1)	311	2467	
Honlap:	www.termeszetjarofesztival.hu	

	
MTSZ-nél	adatvédelmi	tisztségviselő	kijelölésére	nem	került	sor.	

	
(A) A	REGISZTRÁCIÓVAL	KAPCSOLATOS	ADATKEZELÉS	
	

AZ	ADATKEZELÉS	
CÉLJA	

	

AZ	ADATKEZELÉS	
JOGALAPJA	

A	KEZELT	ADATOK	
KÖRE	

AZ	ADATKEZELÉS	
IDŐTARTAMA	

A	 regisztráció	 célja,	 az	
hogy	 az	 MTSZ	 az	
Őszikék	 keretében	
megszervezésre	
kerülő	 szabadidő	
programjait	 (túráit)	
elő	 tudja	 készíteni	 a	
várható	 létszámra	
tekintettel.			

Az	 adatkezelés	
jogalapja	 a	 GDPR	 6.	
cikk	 (1)	 bekezdés	 a)	
pontjával	
összhangban	 az	 Ön	
hozzájárulása,	
amelyet	 a	
„REGISZTRÁCIÓ”	 alatt	
található	 megfelelő	
„checkbox”	
bejelölésével	ad	meg	a	
számunkra.	

• vezetéknév,	
keresztnév	 –	
beazonosításhoz,	
kapcsolattartáshoz	
megszólításhoz	
szükséges;	

• e-mail-cím	 –	
kapcsolattartáshoz	
szükséges;	
	

Az	 Ön	 által	 a	
regisztráció	 során	
megadott	 adatait	 a	
hozzájárulása	
visszavonásáig,	 de	
legkésőbb	 az	 Őszikék	
lebonyolítását	 követő	
30	 munkanapon	 belül	
töröljük..	
	
	
	

ÉRINTETTEK	 A	regisztráló(k),	azaz	Ön.	
	

CÍMZETTEK	AZ	MTSZ	SZERVEZETÉN	BELÜL	(akik	 • Az	 MTSZ	 szabadidős	 programokért	 és	 azz	
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az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 belül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön.	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	
	

Őszikék	 lebonyolításáért	 felelős	
munkatársa(i);	

• Az	MTSZ	IT-csoportja	(munkavállalók)	

CÍMZETTEK	 AZ	 MTSZ	 SZERVEZETRENDSZERÉN	
KÍVÜL,	ILLETVE	ADATFELDOLGOZÓINK	
(akik	 az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 kívül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön,	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	
	

• Google	 Google	 LLC1600	 Amphitheatre	
Parkway,	Mountain	View,	CA	94043,	USA	–	
adatfeldolgozó	
	

ADATTÁROLÁS	HELYE	ÉS	MÓDJA	 Az	 Ön	 megadott	 adatai	 a	 Google	 fiókban	
kerülnek	tárolásra.	

	
(B) KÖZÖSSÉGI	MÉDIA	HASZNÁLATA	
	

AZ	ADATKEZELÉS	
CÉLJA	

	

AZ	ADATKEZELÉS	
JOGALAPJA	

A	KEZELT	ADATOK	
KÖRE	

AZ	ADATKEZELÉS	
IDŐTARTAMA	

Azért,	 hogy	 az	 MTSZ	
által	 szervezett	
programokról	 minél	
szélesebb	 körben	
tájékoztatást	 tudjunk	
nyújtani,	 ezért	 több	
közösségi	 média	
(Facebook)	 oldalt	
tartunk	fent.		
	
Facebook	 oldalunkon	
keresztül	 lehetőség	
van	 a	
kapcsolatfelvételre	 /	
kapcsolattartásra,	
továbbá	
programjainkkal	
összefüggésben	
információt	 osztunk	
meg	követőinkkel.	
	
Tájékoztatjuk,	 hogy	 a	
Facebook	 oldalunkon	
megosztott	 bizonyos	
személyes	 és	 Önnel	
kapcsolatba	 hozható	
adatok	
vonatkozásában	 a	
Facebook	 Inc.-vel	
közös	 adatkezelőnek	
minősülünk,	 azzal	
hogy	 az	 Ön	 adatait	
saját	 szerverünkön	

Adatkezelésünk	
jogalapja	 a	 GDPR	 6.	
cikk	 (1)	 bekezdés	 a)	
pontjával	
összhangban	 az	 Ön	
hozzájárulása,	
amelyet	 az	 oldalunk	
követésével,	 a	
Facebook	 által	
biztosított	
adatvédelmi	
beállításokkal,	
valamint	 az	 adott	
tartalmak	
megosztásával	ad	meg	
a	számunkra.		

•  profil	 vezetéknév	/	
keresztnév;	

•  az	 Ön	 által	
engedélyezett	
profil	információk;	

•  profilkép;	
	

Személyes	 adatait	
addig	 kezeljük,	 amíg	a	
hozzájárulását	 vissza	
nem	 vonja,	 azaz	 a	
Fecebook	 profilját	
meg	 nem	 szünteti	
vagy	 deaktiválja,	
illetve	 biztonsági	
beállításait	 nem	
változtatja	 meg,	 de	
legkésőbb	 Facebook	
oldalunk	
megszüntetéséig	 vagy	
a	 Facebook	 közösségi	
oldal	megszűnéséig.	



3	
	

nem	 tároljuk,	 azokat	
–	 az	 Ön	 biztonsági	
beállítása	 keretei	
között	 –	 ismerhetjük	
meg,	 oszthatjuk	 meg,	
azonban	 további	
adatkezelési	
műveletet	 nem	
hajthatunk	végre.	
ÉRINTETTEK	 A	 közösségi	 média	 oldalunk	 látogatói,	 akik	

tartalmakat	osztanak	meg	illetve	akik	tartalmát	
megoszthatjuk.	

CÍMZETTEK	AZ	MTSZ	SZERVEZETÉN	BELÜL	(akik	
az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 belül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön.	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	
	

• Az	 MTSZ	 szabadidős	 programokért	 és	 azz	
Őszikék	 lebonyolításáért	 felelős	
munkatársa(i);	

• Az	MTSZ	IT-csoportja	(munkavállalók)	

CÍMZETTEK	 AZ	 MTSZ	 SZERVEZETRENDSZERÉN	
KÍVÜL,	ILLETVE	ADATFELDOLGOZÓINK	
(akik	 az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 kívül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön,	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	

•  Facebook,	 Inc.	 (1	 Hacker	 Way	 (aka	 1601	
Willow	 Road)	Menlo	 Park,	 California,	 U.S.	 –	
közösség	oldal;	

	

ADATTÁROLÁS	HELYE	ÉS	MÓDJA	 A	 Facebookon	 keresztül	 kezelt	 személyes	
adatokat	külön	nem	tároljuk.	

	
A	 Facebook	 adatkezelési	 műveleteiről	 részletesebben	 az	 alábbi	 linken	 tájékozódhat:	
http://www.facebook.com/about/privacy/	
	
(C) RENDEZVÉNYEN	KÉSZÜLT	FÉNYKÉPFELVÉTELEKKEL	ÖSSZEFÜGGŐ	ADATKEZELÉS	
	

AZ	ADATKEZELÉS	
CÉLJA	

	

AZ	ADATKEZELÉS	
JOGALAPJA	

A	KEZELT	ADATOK	
KÖRE	

AZ	ADATKEZELÉS	
IDŐTARTAMA	

Tájékoztatjuk,	 hogy	 az	
Őszikéken	 Önről	
fénykép,	 film,	 video,	
hang-	 és	 álló	 vagy	
mozgó	 képfelvétel	 (a	
továbbiakban	
együttesen:	
„felvétel”)	 készülhet	
abból	 a	 célból,	hogy	a	
az	 Őszikék	
programunkat	
dokumentálhassunk	
és	a	 felvételek	útján	a	
nyilvánossággal	
megismertessük,	
továbbá	 az	 általunk	
rendezett	 programok,	
így	 az	 Őszikék	

A	 Polgári	
Törvénykönyvről	 szóló	
2013.	 évi	 V.	 törvény	
2:48.	 §-a	 értelmében	
képmás	 vagy	
hangfelvétel	
készítéséhez	 és	
felhasználásához	 az	
érintett	 személyes	
hozzájárulása	
szükséges.	 Nincs	
szükség	 az	 érintett	
hozzájárulására	 a	
felvétel	 elkészítéséhez	
és	 az	 elkészített	
felvétel	
felhasználásához	
tömegfelvétel	 és	

•  az	 Önről	 készült	
felvétel;	

	

Kizárólag	 az	 Önről	
készült,	 illetve	 az	 Ön	
ábrázolására	 is	
alkalmas	 felvételt	 az	
Ön	 hozzájárulásának	
visszavonásáig	
kezeljük,	 azzal	 hogy	
ezen	 felvételeket	 –	
hozzájárulása	
visszavonása	
hiányában	 –	 az	
elkészítésüktől	
számított	 5	 év	
elteltével	archiváljuk		
	
A	 tömegfelvételeket	
szintén	 az	
elkészítésüktől	
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programunkat	 is	
népszerűsítsük.	
	
Tájékoztatjuk,	 hogy	
Önről,	 mint	 résztvevő	
arcképéről	 felvétel,	
illetve	 a	 többi	
résztvevővel	 együtt	
csoport-felvétel	
készülhet.	
	
Tájékoztatjuk,	 hogy	 az	
Önről	 készült	 felvétel	
a	 honlapunkon,	
közösségi	 média	
oldalunkon	 (online),	
nyomtatott	
kiadványainkban	
(offline)	
nyilvánosságra	
hozhatjuk	 és	 /	 vagy	 a	
nyilvánosság	 számára	
közvetíthetjük.	
	

nyilvános	 közéleti	
szereplésről	 készült	
felvétel	esetén.	
	
A	 képmás	 vagy	
hangfelvétel	
készítéséhez	 a	
hozzájárulás	 ráutaló	
magatartással	 is	
megadható.	 Ráutaló	
magatartásnak	
minősül,	 ha	 Ön	 tudja,	
hogy	 abban	 a	
helyiségben,	 ahová	
belép,	 vagy	 azon	 a	
programon	 amint	
részt	 vesz	 felvétel	
készül	vagy	készülhet.	
	
Tájékoztatjuk,	 hogy	 az	
Őszikéken	 Önről	
felvétel	 készülhet,	
amelyen	 az	 ábrázolás	
módja	 nem	 egyedi,	
azaz	 a	 felvétel	 nem	
konkrétan	 Önre	
irányul,	 hanem	
összhatásában	 örökíti	
meg	 a	 rendezvényt	 /	
eseményt,	 akkor	 a	
felvétel	 elkészítéséhez	
és	 nyilvánosságra	
hozatalához	 nincs	
szükség	 az	 Ön	
hozzájárulására.	
	
A	 fentiek	 alapján	 a	
felvételek	
készítésének	 és	
nyilvánosság	 számára	
történő	
közvetítésének	 -	 ide	
értve	 a	 közösségi	
oldalakon	 történő	
megosztást	 is	 –	
jogalapja	 a	 GDPR	 6.	
cikk	 (1)	 bekezdés	 a)	
pontjával	
összhangban	
elsődlegesen	 az	 Ön	
hozzájárulása,	
amelyet	 Ön	 ráutaló	

számított	 5	 év	
elteltével	archiváljuk.		
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magatartással	 ad	 meg	
a	 számunkra,	 azáltal,	
hogy	a	programunkon,	
jelen	 esetben	 az	
Őszikéken	részt	vesz.	
	
Az	 egyéni	 jegyeket	
nem	 hordozó	
felvételek	 esetén	 az	
adatkezelésünk	
jogalapja	 a	 GDPR	 6.	
cikk	 (1)	 bekezdés	 f)	
pontja	 alapján	a	 jogos	
érdekünk.	
	
Jogos	 érdekünkét	 a	
kommunikációs,	 és	
marketing	
tevékenységünket	
jelöljük	meg.	

ÉRINTETTEK	
	

Az	Őszikéken	résztvevők.	

CÍMZETTEK	AZ	MTSZ	SZERVEZETÉN	BELÜL	(akik	
az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 belül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön.	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	
	

• Az	 MTSZ	 szabadidős	 programokért	 és	 azz	
Őszikék	 lebonyolításáért	 felelős	
munkatársa(i);	

•  Az	MTSZ	IT-csoportja	(munkavállalók)	

CÍMZETTEK	 AZ	 MTSZ	 SZERVEZETRENDSZERÉN	
KÍVÜL,	ILLETVE	ADATFELDOLGOZÓINK	
(akik	 az	 MTSZ	 szervezetrendszerén	 kívül	
hozzáférhetnek	 az	 Ön,	 illetve	 az	 Ön	 által	
megadott	adatokhoz)	

•  Facebook,	 Inc.	 (1	 Hacker	 Way	 (aka	 1601	
Willow	 Road)	Menlo	 Park,	 California,	 U.S.	 –	
közösség	oldal;	

•  megbízott	 fényképész	 /	 operatőr	 /	
filmkészítő,	nyomda	–	adatfeldolgozók;	

ADATTÁROLÁS	HELYE	ÉS	MÓDJA	
	
	

A	 felvételeket	 digitális	 formában	 saját	
szerverünkön	tároljuk.	

	
Amennyiben	a	fentiek	mellett	további	adatgyűjtésre	kerül	sor,	úgy	erről	Önt	az	adatgyűjtés	
megkezdése	előtt	írásban	tájékoztatjuk.	

	
Az	 adatkezelés	 során	 nem	 alkalmazunk	 automatizált	 döntéshozatalt	 és	 profilalkotást.	
Amennyiben	 ezen	 hivatkozott	 eljárások	 alkalmazására	 sor	 kerül,	 úgy	 erről	 a	 folyamat	
megkezdése	előtt	tájékoztatjuk.	

	
III. ADATTOVÁBBÍTÁS	HARMADIK	ORSZÁGOKBA	
	

Az	 Ön	 személyes	 adatai	 a	 munkaviszonnyal	 összefüggésben	 harmadik	 országokba	 nem	
kerülnek	továbbításra.	
	

IV. GYERMEKEKKEL	ÉS	HARMADIK	SZEMÉLYEKKEL	KAPCSOLATOS	SZEMÉLYES	ADATOK	
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A	16	éven	aluli	személyek	nem	adhatnak	meg	magukról	személyes	adatot,	kivéve	akkor,	ha	
a	szülőktől	(törvényes	képviselőjüktől)	ehhez	engedélyt	kértek.	
	
Személyes	 adatok	 rendelkezésre	 bocsátásával	 Ön	 kijelenti	 és	 szavatolja,	 hogy	 a	 fentiekre	
figyelemmel	 jár	 el,	 cselekvőképessége	 az	 információk	 rendelkezésre	 bocsátásával	
kapcsolatban	nem	korlátozott.	
	
Amennyiben	 Ön	 bármely	 személyes	 adat	 rendelkezésre	 bocsátására	 nem	 jogosult,	 Ön	
köteles	az	érintett	harmadik	személyek	 (pl.	 törvényes	képviselő,	gondnok,	egyéb	személy,	
akinek	 a	 nevében	 eljár)	 beleegyezését	 megszerezni,	 vagy	 az	 adatok	 rendelkezésre	
bocsátásához	más	 jogalapot	biztosítani.	Ezzel	összefüggésben	Ön	köteles	mérlegelni,	hogy	
az	 adott	 személyes	 adat	 rendelkezésre	 bocsátásával	 összefüggésben	 szükség	 van-e	
valamely	 harmadik	 személy	 hozzájárulására.	 A	 jelen	 pontnak	 való	megfelelést	Ön	 köteles	
biztosítani,	és	az	MTSZ-t	ezzel	összefüggésben	felelősség	nem	terheli.	Tájékoztatjuk,	hogy	az	
MTSZ	mindenkor	jogosult	ellenőrizni,	hogy	valamely	személyes	adat	kezelésére	a	megfelelő	
jogalap	 rendelkezésre	 áll-e.	Például,	 ha	Ön	harmadik	 személy	nevében	 jár	 el,	 jogosultak	
vagyunk	kérni	az	Ön	meghatalmazását	és/vagy	az	érintett	személy	megfelelő	adatkezelési	
hozzájárulását	az	adott	ügyre	vonatkozóan.	
	
Minden	 észszerű	 erőfeszítést	 megteszünk	 annak	 érdekében,	 hogy	 töröljünk	 valamennyi	
információt,	amelyet	jogosulatlanul	bocsátottak	rendelkezésünkre,	és	biztosítjuk,	hogy	ezen	
információk	más	 számára	nem	kerülnek	 továbbításra,	 sem	általunk	 történő	 felhasználásra	
(sem	 reklámozási,	 sem	 egyéb	 célból).	 Kérjük,	 közölje	 velünk	 haladéktalanul,	 ha	 azt	
tapasztalja,	hogy	egy	gyermek	önmagáról	vagy	egy	harmadik	személy	Önről	 jogosulatlanul	
bocsátott	rendelkezésre	személyes	adatot.	A	Tájékoztató	elején	kiemelt	elérhetőségeinken	
léphet	kapcsolatba	velünk.	
	

V. AZ	MTSZ	ADATKEZELÉSI	TEVÉKENYSÉGE	SORÁN	KÖZREMŰKÖDŐ	ADATFELDOLGOZÓK	
	

Az	 MTSZ	 az	 adatkezelési	 műveletekhez	 adatfeldolgozókat	 vesz	 igénybe	 az	
adatfeldolgozókkal	 megkötött	 írásbeli	 szerződés	 alapján.	 Az	 adatfeldolgozóknak	 a	
személyes	adatok	feldolgozásával	kapcsolatos	jogait	és	kötelezettségeit	a	GDPR,	az	Infotv.,	
az	 adatkezelésre	 vonatkozó	 ágazati	 jogszabályok	 és	 az	 MTSZ	 határozza	 meg.	 Az	
adatfeldolgozók	 az	 adatkezelést	 érintő	 érdemi	 döntést	 nem	 hozhatnak,	 a	 tudomásukra	
jutott	 személyes	 adatokat	 kizárólag	 az	 MTSZ	 –	 mint	 adatkezelő	 –	 rendelkezései	 szerint	
dolgozhatják	fel,	saját	célra	adatfeldolgozást	nem	végezhetnek.	

	
VI. ADATBIZTONSÁGI	INTÉZKEDÉSEK	
	

Tájékoztatjuk,	 hogy	 az	MTSZ	 technikai	 és	 szervezési	 intézkedéseket	 hajtott	 végre	 abból	 a	
célból,	 hogy	 az	 Ön	 személyes	 adati	 megfelelő	 védelemben	 részesüljenek	 a	 GDPR	 és	 az	
Infotv.,	valamint	az	egyes	ágazati	jogszabályok	alapelveinek	megfelelően.	
	
Az	MTSZ	az	adatokat	megfelelő	intézkedésekkel	védi	a	megváltoztatás,	sérülés,	jogosulatlan	
nyilvánosságra	 hozatal	 vagy	 az	 azokhoz	 való	 jogosulatlan	 hozzáférés	 ellen.	 Az	 MTSZ	 az	
informatikai	rendszerét	tűzfallal	védi,	illetve	vírusvédelemmel	látja	el,	továbbá	a	személyes	
adatokat	tartalmazó	iratokat,	dokumentumokat	zárható	iratszekrényekben	tárolja.	Az	MTSZ	
minden	 észszerű	 erőfeszítést	 megtesz	 annak	 érdekében,	 hogy	 töröljön	 valamennyi	
információt,	 amelyet	 jogosulatlanul	 bocsátottak	 rendelkezésére,	 és	 biztosítja,	 hogy	 ezen	
információk	más	számára	se	kerüljenek	továbbításra,	sem	általuk	történő	felhasználásra.	
	

VII. AZ	ÉRINTETTEKET	MEGILLETŐ	JOGOK	
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1.	 A	HOZZÁFÉRÉSHEZ	VALÓ	JOG		
	

Ön	bármikor	tájékoztatást	kérhet	az	Önt	érintő,	az	MTSZ	által	folytatott	adatkezelésről	az	
alábbiakkal	kapcsolatban:	
− mi	az	Ön	adatai	kezelésének	célja;	
− melyek	azok	a	személyes	adatai,	amelyek	adatkezeléssel	érintettek;	
− mennyi	ideig	kerülnek	tárolásra	az	Ön	személyes	adatai;	
− kik	férhetnek	hozzá	az	Ön	által	megadott	személyes	adataihoz;	
− mennyi	ideig	tároljuk	az	Ön	személyes	adatait;	
− az	Önt	megillető	jogokról;	
− a	panasz	benyújtásának	jogáról;	
− milyen	forrásból	állnak	rendelkezésünkre	az	Ön	személyes	adatai.	

	
A	tájékoztatásra	irányuló	kérelmét	az	MTSZ	a	kérelem	beérkezésétől	számított	legrövidebb	
időn,	de	 legkésőbb	30	(harminc)	napon	belül	teljesíti	díjmentesen.	Amennyiben	a	kérelme	
megalapozatlan	vagy	–	ismétlődő	jellege	miatt	–	túlzó,	úgy	az	MTSZ	a	kérelem	teljesítésével	
kapcsolatos	adminisztratív	költségeit	érvényesítheti	Önnel	szemben,	vagy	megtagadhatja	a	
kérelmén	 alapuló	 esetleges	 intézkedés	 teljesítését.	 Amennyiben	 a	 kérelem	 jellege	 és	
terjedelme	vagy	az	MTSZ	munkaterhe	miatt	a	kérelmet	nem	tudjuk	határidőre	 teljesíteni,	
úgy	értesítjük	a	késedelem	vagy	az	intézkedés	elmaradásának	okáról,	továbbá	tájékoztatjuk	
panasztételi	jogáról,	illetve	jogorvoslati	lehetőségeiről.	

	
2.	 A	HELYESBÍTÉSHEZ	VALÓ	JOG	
	

Ön	 kérheti	 Társaságunktól,	 hogy	 az	 Ön	 általunk	 kezelt	 személyes	 adatát	 vagy	 adatait	 az	
MTSZ	változtassa	meg.	
	
Kérelmét	az	MTSZ	a	beérkezésétől	számított	 legrövidebb	 időn,	de	 legkésőbb	30	 (harminc)	
napon	belül	teljesíti	díjmentesen.	Amennyiben	a	kérelme	megalapozatlan	vagy	–	ismétlődő	
jellege	 miatt	 –	 túlzó,	 úgy	 az	 MTSZ	 a	 kérelem	 teljesítésével	 kapcsolatos	 adminisztratív	
költségeit	érvényesítheti	Önnel	szemben,	vagy	megtagadhatja	a	kérelmén	alapuló	esetleges	
intézkedés	 teljesítését.	 Amennyiben	 a	 kérelem	 jellege	 és	 terjedelme	 vagy	 az	 MTSZ	
munkaterhe	miatt	a	kérelmet	nem	tudjuk	határidőre	teljesíteni,	úgy	értesítjük	a	késedelem	
vagy	az	intézkedés	elmaradásának	okáról,	tovább	tájékoztatjuk	panasztételi	 jogáról,	 illetve	
jogorvoslati	lehetőségeiről.	

	
3.	 AZ	ELFELEDTETÉSHEZ	VALÓ	JOG,	AZAZ	A	TÖRLÉSHEZ	VALÓ	JOG	
	

Ön	 kérheti,	 hogy	 az	 Ön	 általunk	 kezelt	 személyes	 adatait	 indokolatlan	 késedelem	 nélkül	
töröljük	az	alábbi	esetekben:	
− az	Ön	személyes	adataira	már	nincs	szükség	abból	a	célból,	amelyből	az	MTSZ	azokat	

gyűjtötte	és	kezelte;	
− az	Ön	hozzájárulásán	alapuló	adatkezelés	esetén	Ön	a	hozzájárulását	visszavonta,	és	

az	adatkezelésnek	nincs	más	jogalapja;	
− Ön	tiltakozik	az	adatkezelés	ellen,	és	nincs	további	jogszerű	ok	az	adatkezelésre;	
− az	Ön	személyes	adatait	az	MTSZ	jogellenesen	kezelte;	
− a	személyes	adatokat	jogszabály	által	előírt	kötelezettség	teljesítéséhez	törölni	kell.	

	
Tájékoztatjuk,	hogy	az	Ön	személyes	adatait	az	alábbi	esetekben	nem	áll	módunkban	
törölni:	
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− ha	az	Ön	adatainak	kezelését	a	Társaságunk	vonatkozásában	jogszabály	írja	elő;	
− amennyiben	az	Ön	személyes	adatainak	kezelése	az	MTSZ	jogos	érdekén	alapul.	

	
Kérelmét	a	beérkezésétől	számított	legrövidebb	időn	belül,	késedelem	nélkül,	de	legkésőbb	
30	 (harminc)	 napon	belül	 teljesítjük	 díjmentesen.	Amennyiben	 a	 kérelme	megalapozatlan		
vagy	 –	 ismétlődő	 jellege	miatt	 –	 túlzó,	 úgy	 az	MTSZ	 a	 kérelem	 teljesítésével	 kapcsolatos	
adminisztratív	 költségeit	 érvényesítheti	 Önnel	 szemben,	 vagy	 megtagadhatja	 a	 kérelmén	
alapuló	esetleges	intézkedés	teljesítését.	Amennyiben	a	kérelem	jellege	és	terjedelme	vagy	
az	MTSZ	munkaterhe	miatt	 a	 kérelmet	nem	 tudjuk	határidőre	 teljesíteni,	 úgy	 értesítjük	 a	
késedelem	 vagy	 az	 intézkedés	 elmaradásának	 okáról,	 továbbá	 tájékoztatjuk	 panasztételi	
jogáról,	illetve	jogorvoslati	lehetőségeiről.	

	
4.	 AZ	ADATKEZELÉS	KORLÁTOZÁSÁHOZ	VALÓ	JOG	
	

Ön	 kérheti	 az	 MTSZ-től,	 hogy	 az	 Ön	 általunk	 kezelt	 személyes	 adatainak	 kezelését	
korlátozzuk	az	alábbi	esetekben:	
− Ön	 írásban	 vagy	 e-mailben	 vitatja	 az	 MTSZ	 által	 kezelt	 személyes	 adatainak	

pontosságát.	Ebben	az	esetben	a	korlátozás	(zárolás)	arra	az	időtartamra	vonatkozik,	
amely	időtartam	alatt	az	MTSZ	ellenőrzi	az	Ön	adatainak	pontosságát.	

− Abban	 a	 nem	 várt	 esetben,	 amennyiben	 jogellenes	 az	 Ön	 személyes	 adatainak	 a	
kezelése,	de	Ön	nem	kéri	–	azaz	ellenzi	–	személyes	adatainak	törlését,	de	kéri	azok	
felhasználásának	 korlátozását	 addig,	 amíg	 az	 adatkezelés	 jogszerűsége	 helyre	 nem	
áll.	

− Az	 MTSZ	 arról	 tájékoztatja	 Önt,	 hogy	 már	 nincs	 szüksége	 a	 személyes	 adataira	
adatkezelési	 célból,	 de	 Ön	 azok	 törlése	 helyett	 igényli	 azok	 zárolását	 egy	 későbbi	
esetleges	igényérvényesítéshez.	

− Ha	 Ön	 tiltakozott	 az	 adatkezelés	 ellen,	 úgy	 az	 MTSZ	 arra	 az	 időtartamra,	 amíg	
megállapításra	kerül	az	Ön	tiltakozásának	jogossága,	korlátozza	az	adatkezelést.	

	
Amennyiben	 az	 Ön	 adatainak	 kezelése	 a	 fentiek	 alapján	 korlátozás	 (zárolás)	 alá	 esne,	 az	
MTSZ	a	tárolás	kivételével	továbbra	is	kezelheti	azokat,	ha:	
− Ön	az	adatkezeléshez	hozzájárul,	vagy	
− jogi	érdek,	igényérvényesítés,	érdekvédelem	céljából;	
− más	természetes	vagy	jogi	személy	jogainak	védelme	érdekében,	vagy		
− közérdekből	(pl.	természeti	katasztrófa)	kerül	sor	a	további	adatkezelésre.	

	
Kérelmét	 az	MTSZ	 a	 kérelem	 beérkezésétől	 számított	 legrövidebb	 időn	 belül,	 késedelem	
nélkül,	de	legkésőbb	30	(harminc)	napon	belül	díjmentesen	teljesíti.	Amennyiben	a	kérelme	
megalapozatlan	vagy	–	ismétlődő	jellege	miatt	–	túlzó,	úgy	az	MTSZ	a	kérelem	teljesítésével	
kapcsolatos	adminisztratív	költségeit	érvényesítheti	Önnel	szemben,	vagy	megtagadhatja	a	
kérelmén	 alapuló	 esetleges	 intézkedés	 teljesítését.	 Amennyiben	 a	 kérelem	 jellege	 és	
terjedelme	vagy	az	MTSZ	munkaterhe	miatt	a	kérelmet	nem	tudjuk	határidőben	teljesíteni,	
úgy	értesítjük	a	késedelem	vagy	az	intézkedés	elmaradásának	okáról,	továbbá	tájékoztatjuk	
panasztételi	jogáról,	illetve	jogorvoslati	lehetőségeiről.	

	
5.	 AZ	ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ	VALÓ	JOG	
	

Ön	 kérheti,	 hogy	 az	 Ön	 általunk	 kezelt	 személyes	 adatait	 az	MTSZ	 az	 Ön	 rendelkezésére	
bocsássa	tagolt,	mások	által	is	felhasználható,	technikai	berendezéssel	olvasható	formában,	
továbbá	jogosult	arra	is,	hogy	az	Ön	által	rendelkezésre	bocsátott	adatokat	Ön	közvetlenül	
vagy	az	MTSZ	útján	egy	másik	adatkezelőnek	továbbítsa.	
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Kérelmét	 az	MTSZ	 a	 kérelem	 beérkezésétől	 számított	 legrövidebb	 időn	 belül,	 késedelem	
nélkül,	de	legkésőbb	30	(harminc)	napon	belül	díjmentesen	teljesíti.	A	kérelem	teljesítéséről	
írásban	 vagy	 –	 amennyiben	 megkeresése	 e-mailben	 érkezett	 –	 e-mailben	 tájékoztatjuk.	
Amennyiben	a	kérelme	megalapozatlan	vagy	–	ismétlődő	jellege	miatt	–	túlzó,	úgy	az	MTSZ	
a	 kérelem	 teljesítésével	 kapcsolatos	 adminisztratív	 költségeit	 érvényesítheti	 Önnel	
szemben,	 vagy	 megtagadhatja	 a	 kérelmén	 alapuló	 esetleges	 intézkedés	 teljesítését.	
Amennyiben	a	 kérelem	 jellege	és	 terjedelme	vagy	az	MTSZ	munkaterhe	miatt	 a	 kérelmet	
nem	 tudjuk	 határidőben	 teljesíteni,	 úgy	 értesítjük	 a	 késedelem	 vagy	 az	 intézkedés	
elmaradásának	 okáról,	 továbbá	 tájékoztatjuk	 panasztételi	 jogáról,	 illetve	 jogorvoslati	
lehetőségeiről.	

	
6.	 A	TILTAKOZÁSHOZ	VALÓ	JOG	
	
	 Ön	tiltakozhat	az	MTSZ	jogszerű,	Önt	érintő	adatkezelése	ellen	ha:	

− az	MTSZ	által	végzett	adatkezelés	az	MTSZ	jogos	érdeke	alapján	történik;	
− az	adatkezelés	az	MTSZ-re	vonatkozó	jogi	kötelezettsége	teljesítéséhez	szükséges;		
− a	személyes	adatok	kezelése	közvetlen	üzletszerzés	érdekében	történik,	vagy		
− tudományos	és	történelmi	kutatási	vagy	statisztikai	célból	kerül	rá	sor.	

	
Amennyiben	 Ön	 tiltakozik,	 úgy	 az	 MTSZ	 az	 Ön	 személyes	 adatait	 nem	 kezelheti	 tovább,	
kivéve	akkor,	ha	az	MTSZ	bizonyítja,	hogy	azt	olyan	okok	 indokolják,	amelyek	elsőbbséget	
élveznek	 az	 Ön	 érdekeivel,	 jogaival	 és	 szabadságaival	 szemben,	 vagy	 amelyek	 jog	
érvényesítéséhez	vagy	védelméhez	kapcsolódnak.	

	
Amennyiben	Ön	tiltakozik	az	MTSZ	adatkezelési	tevékenységével	szemben,	úgy	azt	a	lehető	
legrövidebb	 időn	 belül,	 de	 legfeljebb	 15	 (tizenöt)	 napon	 belül	 megvizsgáljuk,	 és	 annak	
megalapozottsága	 kérdésében	 az	 MTSZ	 döntést	 hoz,	 amelyet	 Önnel	 írásban	 közlünk.	 Ha	
döntésünkkel	nem	ért	egyet,	annak	kézbesítésétől,	illetve	–	ha	nem	hoztunk	volna	döntést	a	
megadott	 határidőn	 belül	 –	 annak	 lejártától	 számított	 30	 (harminc)	 napon	 belül	 jogosult	
bírósághoz	fordulni	a	döntés	megváltoztatása	céljából.	

	
7.	 HOZZÁJÁRULÁS	VISSZAVONÁSÁHOZ	VALÓ	JOG	
	

Ön	bármikor	jogosult	az	adatkezeléshez	adott	hozzájárulását	visszavonni,	ebben	az	MTSZ	az	
Ön	 kérésének	 haladéktalanul	 eleget	 tesz,	 és	 az	Önnel	 kapcsolatos	 hozzájárulásán	 alapuló	
adatkezelést	megszünteti.	 Amennyiben	Ön	 a	 hozzájárulásának	 visszavonását	 nem	 írásban	
közli	 az	 MTSZ-szel,	 úgy	 a	 hozzájárulása	 visszavonására	 irányuló	 nyilatkozatának	
megtételéről	jegyzőkönyvet	veszünk	fel.	
	

VIII. AZ	ÖN	ADATKEZELÉSSEL	KAPCSOLATOS	JOGÉRVÉNYESÍTÉSI	LEHETŐSÉGEI	
	

Ha	megítélése	szerint	az	Ön	adatainak	kezelése	sérti	a	vonatkozó	 jogszabályokat	és	az	Ön	
jogait,	úgy	az	esetlegesen	Önt	sértő	állapot	 legrövidebb	időn	belül	történő	megszüntetése	
érdekében	–	az	Ön	érdekeit	szem	előtt	tartva	–	kérjük,	hogy	elsődlegesen	személyesen	vagy	
az	 MTSZ	 bármely	 elérhetőségén	 haladéktalanul	 forduljon	 ügyfélszolgálatunkhoz	 annak	
érdekében,	 hogy	 az	 Ön	 vélt	 sérelmének	 körülményeit	 haladéktalanul	 kivizsgáljuk,	 és	
esetleges	sérelmét	minél	előbb	elhárítsuk.	
	
Amennyiben	 fentiek	 nem	 vezetnek	 eredményre,	 úgy	 Ön	 jogosult	 arra,	 hogy	 az	 illetékes	
felügyeleti	 hatóságnál	 panaszt	 tegyen	 elérhetőségei	 egyikén:	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	



10	
	

Információszabadság	Hatóság	(NAIH)	(e-mail:	ugyfelszolgalat@naih.hu,	levelezési	cím:	1530	
Budapest,	 Pf.	 5).	 Az	 érintett	 jogok	 gyakorlásához	 kapcsolódó	 panaszok	 vizsgálatáról	 az	
alábbi	linken	olvashat:	https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html		
	
Tájékoztatjuk,	 hogy	 Önnek	 joga	 van	 bírósághoz	 fordulni,	 ha	 megítélése	 szerint	 az	 Ön	
személyes	adatait	a	személyes	adatok	kezelésére	vonatkozó	jogszabályban	vagy	az	Európai	
Unió	 kötelező	 jogi	 aktusában	meghatározott	 előírások	megsértésével	 kezeljük.	 Választása	
szerint	 a	 pert	 a	 lakóhelye	 vagy	 tartózkodási	 helye	 szerint	 illetékes	 törvényszék	 előtt	
indíthatja	meg.	

	
IX. ADATKEZELÉSI	TÁJÉKOZTATÓ	MÓDOSÍTÁSA	
	

Az	 MTSZ	 fenntartja	 a	 jogot,	 hogy	 jelen	 Tájékoztatót	 módosítsa.	 A	 jelen	 Tájékoztató	
módosítását	 követően	 az	 érintetteket	 megfelelő	 módon	 (pl.	 hírlevélben,	 a	 honlapon	
feltüntetve	vagy	egyéb	módon)	értesíti.	Az	MTSZ	az	érintettek	adatkezeléssel	összefüggő	és	
jelen	 Tájékoztatóban	 esetlegesen	 nem	 részletezett	 adatkezelési	 művelettel	 kapcsolatos	
megkereséseire	részletes	tájékoztatást	nyújt	írásban.	

	
X. FELHASZNÁLT	ÉS	HIVATKOZOTT	JOGSZABÁLYOK	MEGJELÖLÉSE	
	

− Az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	(EU)	2016/679	rendelete	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	(a	továbbiakban:	GDPR)	

− A	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	törvény	(a	továbbiakban:	Ptk.)	
− Az	információs	önrendelkezési	jogról	és	az	információszabadságról	szóló	2011.	évi	

CXII.	törvény	(a	továbbiakban:	Infotv.)	
− A	gazdasági	reklámtevékenység	alapvető	feltételeiről	és	egyes	korlátairól	szóló	2008.	

évi	XLVIII.	törvény	(a	továbbiakban:	Grt.)	
− Az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	 információs	társadalommal	

összefüggő	 szolgáltatások	 egyes	 kérdéseiről	 szóló	 2001.	 évi	 CVIII.	 törvény	 (a	
továbbiakban:	Eker.)	

	
Budapest,	2019.	szeptember	19.	

Magyar	Természetjáró	Szövetség	


