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A Magyar Természettudományi Társulat
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A Magyar Természettudományi Társulat (a továbbiakban: MTTE), mint önkéntes tagsággal
rendelkező, Magyarországon tevékenykedő, közhasznú egyesület: adatgyűjtési, adatkezelési,
adattárolási tevékenységében mindenben meg kíván felelni az EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) előírásainak, amelyet Brüsszelben 2016.
április 27-én írtak alá, illetve az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek
Az MTTE, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az MTTE.
adatait és elérhetőségeit a 4. fejezet tartalmazza.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen szabályzat alapján nem
egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és megválaszoljuk kérdését. Az MTTE elkötelezett
ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei
információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az MTTE a személyes adatokat
bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja. Az MTTE az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit,
bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.
I. FEJEZET - Általános rendelkezések
1.. Fogalom meghatározások
A jelen szabályzatban használt fogalmak jelentése:
személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes vagy
jogi személlyel (a továbbiakban: "Érintett") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen
akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel,
illetőleg egy vagy több, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező
alapján azonosítani lehet;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége;
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adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé
teszik;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált
vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely
meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
regisztráció: a szolgáltatást igénybe vevő azonosításához szükséges és elégséges azonosító
adatok megadása a az adatkezelő részére;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, jelenleg MTTE
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi;
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független
közhatalmi szerv, ez jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
II. Fejezet Alapelvek
2. Az MTTE a személyes adat kezelésénél elsősorban az alábbi elveket alkalmazza:
- a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni,
- az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a
szükségesre kell korlátozódniuk,
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- a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor,
amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül majd sor,
- a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve,
- az adatkezelő felelős az elvek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására.
III. A kezelt adatok köre:
3. Az MTTE személyes adatot csak az érintett hozzájárulásával kezel és nem ad ki semmilyen
személyes adatot harmadik személynek az érintett hozzájárulása vagy előzetes tájékoztatása
nélkül- kivéve, ha erre jogszabály vagy hatóság kifejezetten kötelezi.
4. Az MTTE személyes adathoz tagfelvételnél juthat, a belépési adatlap kitöltése után. A
belépési adatlapokat páncélszekrényben őrizzük, az MTTE székhelyén. Az adatlapot a tag
kilépéséig őrizzük.
5. Az MTTE honlapjának meglátogatásáról nem készül napló, mivel a honlapra történő
belépés nem regisztrációhoz kötött. az bárki számára szabadon elérhető. A honlapon található
információk nyilvánosak, azon személyes adat nem található. A honlapon nem találhatóak
cookik (amit a szerverünk küld ki az érintett személy web böngészőjére) és nem küldünk
reklámanyagokat sem cooki vagy más formában sem. A honlap semmilyen mérési
információt nem tartalmaz, és semmilyen mérési tevékenységet ezzel kapcsolatban nem
végzünk. Az adatkezelő semmilyen automatizált döntéshozatalt (profilalkotást) nem alkalmaz.
IV. Az adatkezelő adatai
6. Magyar Természettudományi Társulat
1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/a I. em 1.
Titkárság elérhetősége: mtt.titkarsag@mtt.t-online.hu
Honlap: www.mtte.hu
Adószám: 19638658-2-41
Nyilvántartási szám: 01-02-0002060
Adatvédelmi felelős: Az MTTE ügyvezető igazgatója
V. Az adatkezelés tartalma
7. A tagfelvétel során tudomásunkra jutott adatokat zártan kezeljük. A személyes adatokat az
érintett önként adja meg, és ezen adatok csak a személy azonosítására szolgálnak és
semmilyen különleges adat (egészségügyi helyzet, faji adat, nemzetiség, pártállás, bűnügyi
adat stb.) nem kerül megkérdezésre, sem feltüntetésre.
8. A tag adatait más tag kérésére sem adjuk ki, a nyilvántartási adatokba az egyesület tagja
nem tekinthet be.
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9. A tagnyilvántartás adatait sem harmadik személyek felé, sem külföldre nem küldjük meg,
nem adjuk ki.
10. A közgyűléseken fotók és az ott elhangzottakról hangfelvétel készül. A fotók a közgyűlést
követően a honlapon megtekinthetőek, illetve azon fotók, amelyek nem kerülnek fel a
honlapra, megsemmisítésre kerülnek. A Közgyűlésen készült hangfelvétel a jegyzőkönyv
leírása után törlésre kerül. A jegyzőkönyv a Fővárosi Bírósághoz kerül beküldésre.
VI. Az érintettek jogai
11. Hozzáféréshez való jog: A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a személyes
adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ; h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
12. Tiltakozás joga: A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult a személyes adat
helyesbítését kérni. Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
13. Törlési jog: A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a
rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Az Adatkezelő az alábbi esetekben köteles arra,
hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az
adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés
érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar
jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
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f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása
esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további
megőrzése jogszerűnek tekinthető az alábbi esetekben: a) ha a véleménynyilvánítás és a
tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy b) ha valamely jogi kötelezettségnek
való megfelelés, vagy c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy d) ha az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy e) ha népegészségügy
területén érintő közérdekből, f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy g) ha tudományos és
történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy h) ha jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
14. Korlátozás kérése: A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá
vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni (ideiglenes intézkedés) az alábbiak
szerint: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
VII. Jogérvényesítési lehetőségek
15. Az érintettnek az adatvédelmi szabályokkal kapcsolatos kérdése, problémája merül fel,
úgy keresse meg az adatkezelőt, az adatkezelő honlapján található kapcsolati formák egyikén.
16. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,
telefon:+36- 1 – 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat.
17. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a Fővárosi
Törvényszék hatáskörébe tartozik.
Budapest, 2018.május 25.

