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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelő adatai: 

Kétnyelvű Iskoláért Egyesület 

Székhely: 1191 Budapest Simonyi Zsigmond utca 33.  

Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0004233 

Képviseli:  Horváth Gábor elnök 

Telefonszám: +36 1 2829390 

E-mail: info@kettannyelvu.com 

Honlap: www.kettannyelvu.com 

 

A Kétnyelvű Iskoláért Egyesület (a továbbiakban: KIE)   a Fővárosi Törvényszék által  
nyilvántartásba vett társadalmi szervezet  amely szakmai érdekvédelmi és 
érdekképviseleti egyesületként  működik.  

Tevékenységének céljait  az Alapszabály (a továbbiakban: alapszabály)  tartalmazza. 

A KIA tagokból és pártoló tagokból áll, ezekből választja meg saját tisztségviselőit. 
 
Az egyesület  a tagjai és támogatói, valamint a vezető tisztségviselői személyes adatait 
kezeli és adatkezelőként, a GDPR-ban és az Info törvényben szabályozott 
kötelezettségének eleget téve, létrehozza az Adatkezelési Tájékoztatóját.  Az egyesület 
a GDPR és az Info törvény módosításának hatályba lépésekor nem  változtatja meg az 
Alapszabályát, jelen Adatkezelési Tájékoztatót ténylegesen annak mellékleteként kezeli 
és minden érintettet tájékoztat az abban foglaltakról, és amennyiben szükséges,  külön 
eljár annak betartása érdekében. 

Az adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a 
kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre 
és minden esetben megteszi azokat a jogi, technikai és szervezési intézkedéseket, 
amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  
 
Az egyesület betartja az adatkezelési alapelveket és tevékenysége minden fázisában 
ezek szerint jár el. 
 
Ezek különösen: 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság  

A természetes személy számára átláthatónak kell lennie, hogy a rá vonatkozó 
személyes adatait hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogyan tekinthet bele,  azokat 
milyen mértékben kezelik. Fontos, hogy a tájékoztatás könnyen hozzáférhető  és 
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közérthető legyen. Ennek része, hogy az adatkezelő kiléte és az adatkezelés célja 
könnyen megismerhető legyen. Tájékoztatni kell arról, hogy jogában áll megerősítést 
és tájékoztatást kapni a róla kezelt adatokról, valamint arról is, hogyan gyakorolhatja az 
adatkezelés kapcsán őt megillető jogokat. Többek között  a célt szolgálja a jelen 
Adatkezelési Tájékoztató.  

Célhoz kötöttség 

Az adatkezelés megkezdésekor pontosan meg kell határozni a célt, a gyűjtött 
adatoknak relevánsnak és alkalmasnak kell lenni a cél eléréséhez. Személyes adat 
csak akkor kezelhető, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel ésszerű módon nem 
lehetséges elérni. 

Adattakarékosság 

Az adatok körét a minimumra kell korlátozni.  

Pontosság 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű 
lépést meg kell tenni. 

Korlátozott tárolhatóság 

Az adatok  tárolását a lehető legrövidebb időre  kell korlátozni. Ennek érdekében az 
adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket határoz meg. 

Integritás és bizalmas jelleg 

A személyes adatokat oly módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű 
biztonságát és bizalmas kezelését. Az adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy  
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést a személyes adatokhoz, és egyben 
megakadályozza azok jogosulatlan felhasználását. 

Elszámoltathatóság 

Az adatkezelő köteles bizonyítani, hogy a személyes adatok kezelésénél megfelelt a 
fenti elveknek és szabályoknak.  Ehhez az adatkezelő számára lehetővé kell tenni, 
hogy bizonyítani tudja, hogy  az adatkezeléshez az érintett hozzájárult. 

 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS JOGSZERŰSÉGE  
 
Személyes  és különleges adatot az adatkezelő kizárólag valamely nevesített 
jogalapon kezelhet.   

A. Személyes adat 

1. Az adatkezelő a személyes adatokat az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulásával kezelheti. A hozzájárulásnak 
bizonyíthatóan önkéntesnek, határozottnak, azaz egyértelműnek kell lennie és kellő 
tájékozottságon kell alapulnia. Azt, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán 
alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítani.  
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2. Jogszerű az adatkezelés, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési 
szándék keretében van szükség. 

Ilyenek például az egyesület és külső vállalkozók között kötött szerződések adatainak 
kezelése 

3. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

A jogszabályok a jogi személy, társadalmi szervezet jogszerű működését  számos 
területen szabályozza, hatóságain keresztül ellenőrzi, (ügyészség, NAV, stb) az 
adatkezelő jogos érdeke tehát, hogy  teljesíteni tudja a jogszabályi kötelezettségeit és a 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tárolja, továbbítsa. 

 
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: 
 
a.) Az egyesület tagjainak és pártoló tagjainak adatai 
 
Az egyesületnek  az Alapszabály szerint és annak betartásával jogi személyek  
természetes személyek és egyéb személyek lehetnek a tagjai. 
 
A belépési nyilatkozat kitöltésével a természetes személy hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy egyéni tagként  a neve, telefonszáma, postacíme és e-mail  címe felkerüljön az 
egyesület honlapjára. 
 
A jogi személyek (és egyéb személyeket) képviselőinek személyes adatai (név, 
telefonszám, email cím) szintén nyilvánosak az egyesület honlapján, ezért  az 
érintettektől az egyesület ehhez a belépéskor vagy pótlólag a hozzájárulásukat kéri. 
 
A tagok, legyenek azok természetes vagy jogi személyek, a támogatással a 
bankszámlájuk adatait is megadják az adatkezelőnek, ezeket az adatkezelő 
bizalmasan, zárt adatbázisban  kezeli. 
 
Az adatkezelés célja a tagok és pártoló tagok nyilvántartása, az adatkezelés elsődleges  
jogalapja az önkéntes hozzájárulás. 
Az adatkezelés címzettje az egyesület, adattovábbítás nem történik. 
 
Az adatkezelés a tag és pártoló tag tagsági viszonyának bármely okból történő 
megszűnéséig tart, de az egyesület a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, 
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül,  akár a tagsági 
jogviszony megszűnését követően is kezelheti. 
 
b.) Az egyesület  vezető tisztségviselőinek adatai:   
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Az egyesület vezetését 9 tagból álló elnökség (vezető tisztségviselők) látja el.  Az 
elnökség tagjai - ugyancsak a közgyűlés által megválasztott - elnök, alelnök és titkár, 
valamint 6 tag. A vezető tisztségviselők személyes adatai nyilvánosak, és a 
honlapon megtalálhatók, ezek: név, postacím, telefonszám, e-mail cím. 
 
 
c.) Az adatkezelővel szerződéses kapcsolatot létesített cégek képviselőinek 
személyes adatai 
 
A kezelt  személyes adatok forrása: szerződés 
Az adatkezelés célja és jogalapja:  a szerződés létrehozása, működtetése 
A személyes adatok köre: Név, telefonszám, email-cím  
Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig 
 
Az Egyesület adatfeldolgozói: 
Horváth Gábor, elnök 
Fazekas Csaba, alelnök 
dr. Cselik Ágnes, titkár 
Rejtő Irén Mária, könyvelő 
Forgó Irén, ügyintéző 
Rostás Péter, a honlap adminisztrátora 
 
 
AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adatai 
vonatkozásában az alábbi jogokat gyakorolja: 

a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 
megelőzően  tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog), 

b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat 
az adatkezelő   a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog), 

c) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes 
adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), 

d) kérelmére, valamint e fejezetben meghatározott további esetekben személyes 
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való 
jog), 

e) Kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a törléshez való jog), 
f) Az érintett jogosult arra is, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. (Az adathordozhatósághoz való 
jog). 

g) a Hatóság eljárását kezdeményezheti (hatósági jogorvoslathoz való jog) és 
h) a bíróság eljárását kezdeményezheti  (bírósági jogorvoslathoz való jog). 
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Az adatkezelő a fenti eseteket illetően értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető 
és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott 
tartalommal teljesíti. Ezt a cél szolgálja, hogy  a belépési nyilatkozatban  az adatkezelő 
felhívja a belépő figyelmét arra, hogy a személyes adatok a honlapon megtekinthetők 
lesznek, és ehhez kéri a belépő kifejezett hozzájárulását.   A jelen Adatkezelési 
Tájékoztatót az adatkezelő a  honlapon közzéteszi, és nyomtatott változata az 
adatkezelő székhelyén átvehető 

Hova forduljon az érintett? 

Az érintett észrevételét, kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek 
teljesítése érdekében megtett intézkedésről az adatkezelő legkésőbb a kérelem 
benyújtását követő 25 napon belül írásban nyújt tájékoztatást. 

Név:  Kétnyelvű Iskoláért Egyesület 
Cím:  1191 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 33. 
Telefon:  +36 1 2829390 
E-mail cím:  info@kettannyelvu.com 
Ügyintéző: Forgó Irén 

Az érintett további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. fejezete írja le. 

JOGORVOSLAT 

1. Az érintett panaszt nyújthat be a hatósághoz 
 
Az érintett jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás 
esetén az adatkezelővel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság- nál eljárást indíthat. 
 
A NAIH elérhetőségei: 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax:  +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL:  http://www.naih.hu  

 
2. Az érintett kártérítési igényt és sérelemdíjat követelhet a bíróságtól 
 

Az érintett  bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet nem csak az adatkezelő 
székhelye, hanem az érintett  lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék 
előtt  is megindíthat. 

Az eljárás megindítása előtt célszerű a feleknek egymás közt  megkísérelni a 
jogsérelem tisztázását, orvoslását. 

about:blank
http://www.naih.hu/
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3.  A hatóság bírságot szabhat ki.  

A Hatóság közigazgatási bírság kiszabására jogosult, az összegének megállapításakor 
minden egyes esetben kellőképpen mérlegelni kell többek között a jogsértés 
körülményeit, súlyát, kihatását.   

 
A főbb releváns jogszabályok: 
 
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról. 
 
2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,(a 
továbbiakban Infotv), módosítva a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel. 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU 2016/679 RENDELETE (2016. április 
27.) 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, GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: 
Rendelet). 

Ezen dokumentum a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület Alapszabályának melléklete. 
 
 

Kelt Budapesten, 2019. év április hó 05. napján 
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titkár 

 
 


