Adatkezelési tájékoztató!
Tisztelt Tag!
Az adatkezelő neve: Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület
A vállalkozás székhelye: 4024 Debrecen Rákóczi u. 63I/3.
A felelős vezető neve és beosztása: Fülöp Mihály Elnök
1. Általános elvek:
Az Európai Unióban 2016. május 25.-én életbe lépett az Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR), amely rendelkezéseit 2018. május 25-től alkalmaznunk kell.
A rendelet egyik elvárása az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről.
A rendelet értelmében tájékoztatnunk kell az érintetteket, jelen esetben a tagokat
arról, hogy a z egyesület milyen adatokat kezel a tagokról, milyen céllal teszi azt és
ezzel kapcsolatosan önöknek milyen jogai vannak.
A kezelt adatok körét jellemzően az határozza meg, hogy az egyesületre, illetve a
tagokra milyen jogi kötelezettségek hárulnak, azoknak milyen adminisztratív feltételei
vannak.
Ha az adat bevallását jogszabály előírja, azt kötelezően kezelnünk kell.
Az egyesület működése során három adatkezelési kört azonosítottunk, amelyek a
tagokhoz köthetők, ezek: a tulajdonosi adatkezelés, azz értesítéshez tartozó
adatkezelés, és a határozatok adatkezelése.
2. A tagok adatkezelésről
A tagok adatkezelésben azokat az adatokat kezeljük, amelyek a egyesüsletre
vonatkozó 2013. évi IV. törvény ( Ptk.) ,a társadalmi szervezetek nyilvántartásáról
szóló jogszabály, tag jogállásához kötelezővé tesz az egyesület nyilvántartásával
kapcsolatban. Ezek a személyes adatok a következők:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------A tag: családi neve és utónevei, lakcíme, továbbá a vezető tisztségviselők esetében ,
anyja születési családi és utónevei, születési helye, születési ideje, lakcíme
.
3. Értesítés az adatkezelésről
Az egyesület tagjai a döntési jogkörüket az egyesület döntéshozó szervén a
közgyűlésen keresztül gyakorolják, amelyet meghatározott esetekben össze kell
hívni.
Az összehívhatóság objektív feltétele a tagok értesítési adatainak kezelése. Ezek: a
tag vezetékes telefonszáma, mobilszáma, elektronikus levelezési címe (i), értesítési
címe.
5. Határozatok az adatkezelésről:
A Polgári törvénykönyvről szóló törvény előírja, hogy az egyesület közggyűlése a
döntéseket határozat formájában hozza meg, A taggyűlésen jelenléti ívet kell vezetni,
amelynek tartalmaznia kell a jelenlévő tagok azonosításához szükséges adatokat.
Ezek: a tag családi neve, utónevei, és lakcíme

6. Az adatkezelések közös jellemzői:
Az adatkezelés során kezelt adatok döntő többségét jogszabályok írják elő. Ez alól
két kivétel van:
a) Az érintett tagnak kötelessége elérhetőséget megadni, de azt, hogy ez mi legyen,
a tag dönti el. Telefonszám, elektronikus és hagyományos levelezési cím megadása
lehetséges.
Tájékoztatjuk , hogy
- A z egyesület adatkezelésével kapcsolatban, minden esetben az egyesület
Elnökéhez fordulhatnak. Tőle kaphatnak további tájékoztatást.
- Az egyesület adatvédelmi felelősségének elérhetősége:@@@@@@@@.
- Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal kíván élni, úgy lehetősége
van azt a felügyeleti hatósághoz benyújtani. A felügyeleti hatóság:
Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Címe: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 2/c
Tel: (1) 391-1400
e -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
veb: http:// vvv.naih.hu
Az adatait más adatfeldolgozónak vagy külföldi címzettnek nem továbbítjuk. Adatait
csak jogszabályban előírt hatóságok számára (Debreceni Törvényszék, l) a
jogszabályban előírt célok érdekében (bírósági nyilvántartás, ) továbbítjuk.
- Az adatok kezelésének időtartama általánosságban úgy határozható meg, hogy az
adatkezelés céljának végrehajtásakor keletkező bizonylatok kerülnek a könyvelésbe.
- Az önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhatja a vállalkozás ügyvezetőjénél.
A visszavonás a korábbi időszakra nem vonatkozhat, a korábbi időszakra az
engedély érvényes marad.
- Az érintett kérelmezheti a rávonatkozó adatok megtekintését, azok helyesbítését.
- Az érintett minden olyan adat esetén tiltakozhat az adat kezelése ellen, és kérheti
azok törlését, amelyeket önkéntes hozzájárulás alapján kezeltünk.
- Az egyesület nem alkalmaz automatikus döntéshozatali eljárást és profilalkotást
sem végez. Az erre vonatkozó előírások nem értelmezhetők.
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