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1. BEVEZETÉS 

 

A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő) 
tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések 
betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

 

Az Adatkezelő adatai: Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége 
(MAKAMOSZ) 

Székhely: 1095. Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

Adószám: 18181517-2-42 

A tájékoztatás tartalmáért felelős személy: Köves Zsuzsanna elnök 

Elérhetősége: makamosz@makamosz.hu 

Honlap címe: http://www.makamosz.hu 

A Tájékoztatás hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25. 

 

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és 
európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez 
szükségesek. 

 

A tájékoztató hatálya 

Ezen tájékoztató visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a MAKAMOSZ-ra és azon személyekre, akik 
személyes adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon 
személyekre, amelyeknek jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti. 

A Tájékoztató visszavonásig érvényes, a Szövetség fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor 
módosíthatja.  

A Tájékoztató hatályos változatát a szövetség weboldalán teszi nyilvánossá és bárki számára 
elérhetővé: www.makamosz.hu. 

A MAKAMOSZ, mint Adatkezelő a tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes 
adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. 

 

Az Adatkezelő vállalja a Jelen tájékoztató betartását és kéri, hogy tagjai és ügyfelei is fogadják el a 
tájékoztató rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az Adatvédelmi 
Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított tájékoztatást a fent említett 
www.makamosz.hu honlapon nyilvánosan közzéteszi. 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a jogszerűség, tisztesség és átláthatóság elvének megfelelően 
tájékoztatja a MAKAMOSZ tagjait és a szövetség működésével érintetteket a MAKAMOSZ 
tevékenységévek kapcsolatos adatkezelési tevékenységéről. 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt adatvédelmi fogalmak meghatározását a GDPR 4. cikke 
tartalmazza. 
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2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

Jelen tájékoztatóban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

Adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító 
alapelvek, szabályok, eljárások és adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 
tagállami jog is meghatározhatja 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés 
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 
összekapcsolódás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel 

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 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 
adatok kezeléséhez  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 
funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 
alapján hozzáférhető 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából 

 

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható 
módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság). 
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A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet (célhoz 
kötöttség). 

A személyes adatok kezelésének céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek 
és csak a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság).  

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell 
tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság). 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak 
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott 
tárolhatóság). 

A személyes adatok kezelését olya 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 (integritás és bizalmas jelleg). 

Az adatkezelő felelős ezen alapelveknek való megfelelésért és e megfelelés igazolására képességért 
(elszámoltathatóság). 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGE 

A személyes adatok kezelése akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike 
teljesül: 

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez; 

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 

- az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme 
miatt szükséges; 

- az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

- az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető 
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az 
érintett gyermek. 

 

A MAKAMOSZ működése során kezelt személyes adatok körét a jelen Tájékoztató 5. pontja 
tartalmazza. 

 

5. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA, 
JOGSZERŰSÉGE 

Az Adatkezelő a működésével összefüggésben, szerződések létesítése és teljesítése, valamint az 
ezekkel összefüggő egyéb kötelezettségek teljesítése (tanácsadás, szakmai beszélgetés, oktatás, 
valamint marketing feladatok, továbbá szállítás/beszerzés szervezése, számlázás/számlafizetés, 
panaszügyek kezelése intézése stb.) céljából a vele ügyfélkapcsolatban álló, illetve ilyen kapcsolatot 
létesíteni kívánó személyek (jogi személyek esetén az azokat képviselő személyek) adatait kezeli. 
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A MAKAMOSZ különösen az alábbi, az érintettek által átadott személyes adatokat kezelheti a 
szövetség alapszabályával és etnikai kódexével összhangban. 

 

5.1. Tag és tagsági nyilvántartással kapcsolatosan 

 A MAKAMOSZ az érintettek által átadott alábbi személyes adatokat kezelheti:  

- név 
- születési hely 
- születési idő 
- anyja neve 
- lakcím  
- iskolai alapképzettség 
- mediátor nyilvántartási szám (az Igazságügyi Minisztérium nyilvános közvetítői névjegyzékbe felvett 
mediátor esetén) 

Érintett: a MAKAMOSZ tagja vagy tagságba felvételét kérő természetes személy 

Adatkezelés célja: A MAKAMOSZ Alapszabályában meghatározott működésnek biztosítása.  

Az adatkezelés jogszerűsége:  

GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pontja – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) c) pontja – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

A személyes adatok megismerésének módja: az érintett tagsági felvételi kérelme (írásban). 

Személyes adatok címzettje: A szövetség elnöke és vezetőségi tagok, valamint a Tájékoztató 6. 
pontjában írt adatfeldolgozók, ott meghatározottak vonatkozásában. 

Az adatkezelés tervezett időtartama: A tagsági jogviszony (azaz tagdíjfizetési időszak) fennállása alatt, 
valamint a tagság megszűnését (a tagdíjfizetés elmulasztása) követően legfeljebb a következő 
időszakra vonatkozó tagdíj befizetési határidőig (1 év). 

A számviteli jogszabályokra vonatkozó előírás alapján 8+1 év (számlák, amelyben a számlázási 
adatok: természetes személy neve, lakcíme) 

Amennyiben a Szövetség tagja az éves tagdíj megfizetését utalással teljesíti, úgy az az érintett 
döntése és hozzájárulásnak minősül a bankszámlaszámának jogszabályban meghatározott módú és 
mértékű kezeléséhez. 

 

5.2 A szövetség működésével kapcsolatos információkról való tájékoztatáshoz 
kapcsolódóan 

 

A MAKAMOSZ az érintettek által átadott alábbi személyes adatokat kezelheti:  
- név 
- levelezési cím 
- telefonszám 
- e-mail cím 

Érintett: a MAKAMOSZ tagja vagy tagságba felvételét kérő természetes személy vagy nem 
természetes személy természetes személy képviselője, továbbá a MAKAMOSZ tevékenysége iránt 
érdeklődő természetes személy vagy nem természetes személy természetes személy képviselője. A 
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MAKAMOSZ programjai, képzései iránt érdeklődők, korábban képzésen résztvevők. 

Személyes adatok címzettje: A szövetség elnöke és vezetőségi tagok, valamint a Tájékoztató 6. 
pontjában írt adatfeldolgozók, ott meghatározottak vonatkozásában. 

Az adatkezelés célja: 
A MAKAMOSZ tevékenységéről, az általa szervezett programokról, ajánlatokról tájékoztató hírlevél 
küldése. 

Az adatkezelés jogszerűsége:  

GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pontja – az érintett hozzájárulása alapján, 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) f) pontja – az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(üzleti célú megkeresések, marketing) 

A jogos érdeken alapuló adatkezelés alatt a Szövetség jogos érdekei, vagyis a Szövetség számára 
fontos üzleti célú megkeresések küldése, a képzésekről és programokról való tájékoztatás küldése, 
marketing tevékenység értendő. Ezen tevékenységek végzése által biztosítható a Szövetség számára 
a folyamatos üzletmenet és gazdasági előremozdulás. 

A személyes adatokat az érintett önkéntesen, írásban kifejezett hozzájárulásával bocsátja a Szövetség 
rendelkezésére. Ez történhet e-mail útján, postai úton vagy a szövetség weboldalán keresztül. 

Az adatkezelés tervezett időtartama: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig (az érintett e-mailben, postai úton vagy a weboldalon 
keresztüli űrlapon keresztül írásban közli a Szövetséggel az adatainak e célból történő kezelésének 
törlését.) 

 

5.3 A MAKAMOSZ által tervezett és lefolytatott képzési tevékenységéhez kapcsolódóan  

 
A MAKAMOSZ az érintettek által átadott alábbi személyes adatokat kezelheti:  
- név 
- születési hely és idő 
- anyja neve 
- munkajogi státusz 
- lakcím 
- levelezési cím 
- telefonszám/e-mail cím 
- munkahely megnevezése és címe (amennyiben, a képzésen való részvétel a munkáltató általi 
szervezésben valósul meg vagy a képzési költséget a munkáltató fizeti) 
- mediátori nyilvántartási szám (amennyiben a képzés jellegéhez ez alapkövetelmény) 
- legmagasabb iskolai végzettsége 
- számlázási név és cím 
- TAJ szám 
Érintett: a MAKAMOSZ által szervezett képzésre jelentkező, a képzésen részt vevő 

Személyes adatok címzettje: A szövetség elnöke és vezetőségi tagok, valamint a Tájékoztató 6. 
pontjában írt adatfeldolgozók, ott meghatározottak vonatkozásában. A képzésen résztvevő oktatók a 
képzésben résztvevő nevét ismerik meg. 
 
Az adatkezelés célja: A MAKAMOSZ által szervezett és lefolytatott képzés lebonyolításának 
hatékonysága, a képzési dokumentáció (képzési szerződés) elkészítése, végzettséget igazoló 
tanúsítvány (oklevél) kiállítása, hatósági adatszolgáltatás teljesítése. 

Az adatkezelés jogszerűsége: 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pontja – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
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amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) c) pontja – az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges 

A személyes adatokat az érintett képzésre való jelentkezés alkalmával írásban adja meg. A fenti 
adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltételei, az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következménye a képzésből való távolmaradás. 

Az adatkezelés tervezett időtartama:  
A képzési szerződéshez kapcsolódóan a képzés befejezését követő 5 évig. A jelentkezési lap, 
amennyiben rendelkezésre áll, a képzési szerződés mellékletét képezi. Amennyiben nem kerül sor a 
képzési szerződés aláírására, úgy a tervezett képzés befejezését követően. 

A számviteli jogszabályokra vonatkozó előírás alapján 8+1 év (számlák, amelyben a számlázási 
adatok: természetes személy neve, címe). 

Amennyiben a szövetség tagja a képzési díj megfizetését utalással teljesíti vagy a képzési díj 
visszatérítését utalással kéri, úgy az érintett önkéntes hozzájárulása alapján a bankszámlaszámának 
jogszabályban meghatározott módú és mértékű kezelését is kérheti. Ebben az esetben a számviteli 
jogszabályokra vonatkozó előírások az irányadóak a megőrzési időre (8 + 1 év). 

 

5.4. A Szövetség a partnereivel történő együttműködéshez, szerződéshez kapcsolódóan 

 

A MAKAMOSZ az érintettek által átadott alábbi személyes adatokat kezelheti:  

Természetes személy esetében: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím 
Nem természetes személy esetében, az érintett hozzájárulása alapján a képviselő neve, 
telefonszáma, e-mail címe. 

Érintett: együttműködő (szerződő) természetes személy, illetve a nem természetes személy (például 
cég) természetes személy képviselője, vagy tervezi az együttműködést 

Célja: az együttműködés (szerződés) előkészítése és teljesítése, az együttműködés hatékonyságának 
biztosítása, amely lehet tanácsadás, szakmai beszélgetés, előadás, oktatás. 

Az adatkezelés jogszerűsége: 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) b) pontja – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges 

GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása (telefonszám, e-mail cím) 

A személyes adatokat az érintett a szerződés megkötésének előkészítése során írásban adja meg. A 
fenti adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltételei, az adatszolgáltatás elmaradásának 
lehetséges következménye az együttműködés elnehezülése vagy elmaradása.  

Személyes adatok címzettje: A szövetség elnöke és vezetőségi tagok, valamint a Tájékoztató 6. 
pontjában írt adatfeldolgozók, ott meghatározottak vonatkozásában.  

Az adatkezelés tervezett időtartama: 
Az együttműködés (szerződés) előkészítése és teljesítése alatt, annak megszűnését követően 5 év, a 
kapcsolattartásra vonatkozó adatok esetében (telefonszám, e-mail cím) a kapcsolat megszűnését 
követő 1 év. 
A számviteli jogszabályokra vonatkozó előírás alapján 8+1 év (számlák, amelyben a számlázási 
adatok: természetes személy neve, lakcíme) 

A fentiekben írt személyes adatokat az érintett írásbeli hozzájárulással adja meg. 



MAGYAR KAPCSOLATÜGYELETI MEDIÁTOROK ORSZÁGOS SZAKMAI SZÖVETSÉGE 
1095 Budapest, Soroksári út 38-40. I/12. a. 

8 
 

 

5.5 Névjegykártyák és egyéb címlisták adatkezelése 

 
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, lakcím, e-mail cím, munkahely, munkahely címe, továbbá a 
névjegykártyán szereplő egyéb személyes adat. 
Az adatkezelés célja: a kapcsolatépítés, a személyek közötti érintkezés megkönnyítése. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, mely azzal a cselekedettel történik, 
amikor az érintett önkéntesen átadja az adatkezelő részére a személyes adatait tartalmazó névjegyét 
(GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pontja – az érintett önkéntes hozzájárulása)  

Személyes adatok címzettje: A szövetség elnöke és vezetőségi tagok.  
 
Az adatok kezelésének tervezett időtartama: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a 
névjegykártya megsemmisítésére vonatkozó nyilatkozat közléséig. 
 

5.6. Adattovábbítás 

A MAKAMOSZ a tagnyilvántartással és a képzéssel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat – a 
törvényi kötelezettség teljesítésének esetét kivéve – harmadik személynek nem adja át. A 
MAKAMOSZ fenntartja a jogot, hogy a tagságát és a képzésen résztvevőket illetően statisztikai célból 
weboldalán számszerinti adatot (például létszám) hoz nyilvánosságra, amely sem közvetve sem 
közvetlenül nem hozható kapcsolatban az egyes természetes személyekkel. 
 
A jelen Tájékoztató 6. pontjában írt adatfeldolgozók igénybevétele kapcsán az ott meghatározott 
személyes adatok továbbítására kerül sor. 
 
Az adatkezelés során nem történik külföldre adattovábbítás. 
 

5.7. Különleges személyes adatok kezelése 

A Szövetség fő tevékenysége körében különleges kategóriába tartozó személyes adatot nem kezel. 
Gyermek hozzájárulására vonatkozóan a 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermek 
személyes adatainak a kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a 
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az adatkezelő ésszerű 
erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői 
felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 
 

5.8. A Weboldal használata során kezelt személyes adatok 

Ezen személyes adatok a weboldal szabályszerű működéséhez szükségesek, melyekről részletes 
tájékoztatást külön dokumentumban találja a www.makamosz.hu weboldalon vagy a Szövetség 
székhelyén. 
 
 

6. ADATFELDOLGOZÁS 

A MAKAMOSZ, mint Adatkezelő, feladatainak ellátása során Adatfeldolgozót vesz igénybe. Az 
Adatkezelő olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak 
az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelést és az érintettek jogainak védelmét biztosító, 
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 
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6.1. Az érintettel fennálló szerződés teljesítéséhez (vagy szerződés előkészítéséhez), szolgáltatás 

igénybevételéhez kapcsolódó levelezés céljából: 

Adatfeldolgozó: Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Adószám: 10901232-2-44 
Adatfeldolgozásra átadott adatok köre: Ügyfél (érintett) neve és lakcíme (kézbesítési címe) 
Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója megtalálható:  

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato 

6. 2. Számlázási / könyvelési szolgáltatás végzésével összefüggésben:

Adatfeldolgozó neve: ECO-DESIGN Mérnöki, Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Elérhetősége: 2400. Dunaújváros, Dunasor 9. fszt. 3 

Adatfeldolgozásra átadott adatok köre: szerződések (például oktatókkal, együttműködőkkel kötött 
megbízási szerződések), számlák, a szövetség működése során keletkező számlázási, könyvelési 
dokumentumokon szereplő név, lakcím, bankszámlaszám (egyedi esetben) 

6. 3. A weboldal üzemeltetésével, marketing tevékenységgel összefüggésben:

Adatfeldolgozó neve: Gál Dávid Attila egyéni vállalkozó 
Elérhetősége: 2400 Dunaújváros, Weiner T. krt 19. fszt. 2.
E-mail címe: info@omnitech.hu
Honlapja: www.omnitech.hu
Adatfeldolgozásra átadott adatok köre: a makamosz.hu weboldal szabályszerű működésével 
kapcsolatosan keletkező adatok (pl. honlap használójának IP címe, lásd honlap használatához 
tájékoztatást), marketing tevékenységhez szükséges dokumentumokban (pl. tájékoztató e-mailek) 
szereplő név, e-mail cím.

7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A MAKAMOSZ, mint Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő és az általa igénybevett adatfeldolgozó a tudomány és a technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú 
kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak 
érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.  

Az Adatkezelő az adatbiztonság érdekében megteszi a szükséges technikai és szervezési 
intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján (automatizált módon) tárolt, mind a 
hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.  

8. ADATVÉDELMI INCIDENS

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 
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jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az Adatkezelő az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, 
annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén (adatvédelmi incidens) bejelentési 
kötelezettsége keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül –
 legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  megteszi a 
bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.  

 

9. AZ ÉRINTETT JOGAI 

Az Adatkezelő biztosítja az adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő ügyfelek (érintettek) jogainak 
teljesülését (GDPR III. fejezete). Az ügyfél (érintett) a személyes adatait illető kérdéseit, az 
alábbiakban felsorolt jogainak teljesüléséhez kapcsolódó kérését az Adatkezelő elérhetőségeire: 
makamosz@makamosz.hu vagy a Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a-ra küldheti meg. 

 

Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor: Az érintett részére az adatkezelő a jelen adatvédelmi 
tájékoztatónak a weboldalon történő nyilvánosságra hozatalával, vagy közvetlenül az érintett részére 
történő átadásával biztosít. 

Az érintett hozzáférési joga: 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 az adatkezeléssel érintett 
tevékenységről és személyekről, valamint adatfeldolgozókról információt kapjon. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse 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. 

Törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő 
pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a GDPR 17. cikkben meghatározott esetek fennállása esetén.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
korlátozza az adatkezelést, a GDPR rendelet 18. cikkben meghatározott esetekben. 

Az adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, által az adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 
rendelkezésére bocsátotta a GDPR rendelet 20. cikkben meghatározott esetekben. 

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, a GDPR rendelet 21. cikkében 
meghatározott esetekben.  

Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jogok: Az érintett jogosult arra, hogy 
ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – 
alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené. (Az Adatkezelő jelenleg nem végez ilyen jellegű adatkezelési tevékenységet.) 
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9.1 Az adatkezelő eljárása 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet (érintettet). Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 
tájékoztatási kötelezettség olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével kerül biztosításra, 
amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz. (Vagy: A 
tájékoztatási kötelezettségének az adatkezelő postai úton tesz eleget). 

 

Áttekinti a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítja az érintett jogainak érvényesülését. Az 
érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül töröli, amennyiben az érintett személy 
visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. 

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot 
adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel 
az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG 

A MAKAMOSZ, mint Adatkezelő az ügyfél (érintett) részére biztosítja, hogy a személyes adatainak 
kezelését illetően a hatályos előírások és rendelkezések betartásával jár el és az ügyfél (érintett) 
kérelmére a lehető legrövidebb időn belül az ügyfél által kért/elfogadott módon a szükséges 
tájékoztatást megadja. 

Adatkezelő elérhetősége: makamosz@makamosz.hu e-mail címen keresztül vagy postai úton a 
Budapest, Soroksári út 38-40. I/12a 

 

Amennyiben az érintett jogainak megsértését tapasztalja, úgy jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 
felügyeleti hatósághoz fordulhat:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  

Telefon: 06- 1-391-1400 

Fax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap címe: naih.hu 

 

2018. május 25.     Köves Zsuzsanna 
                  elnök 


