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MAGYAR KUVASZ FAJTAGONDOZÓ EGYESÜLET 

ÁLLAMILAG ELISMERT TENYÉSZTÓI SZERVEZET 

SZÉKHELY 1147. BUDAPEST, GERVAY UTCA 117/a 

E-mail: talizman848@gamil.com 

Web: www.magyarkuvasz.hu 

Mobil: 06 20 384 2429  

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

Az Európai Parlament és Tanács 2019/679 Általános Adatvédelmi Rendelete – „GDR” – A természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról-alapján. 

  

 Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018 május 25. én hatályba lépett az általános adatvédelmi rendelet (az 

Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete /2016.ápr.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,röviden ”GDPR”). amelynek fő célja a 

személyes adatok feletti rendelkezés erősítése, továbbá ezzel összefüggésben nagyobb fokú 

átláthatóság biztosítása az érintettek számára, így megteremtve valamennyi EU tagállamban a 

személyes adatok egységes védelmét. 

Adatkezelő adatai: 

 Név: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület 

 Cím, székhely: 1147. Budapest, Gervay utca 117/a 

Telefon: 06 20 384 2429 

E-mail: talizman848@gmail.com 

Képviselő: Pischoff Ferenc elnök 

Adatkezelés, feldolgozás. 

Az a személy/ek szervezet, jár el aki az adatkezelés céljait eszközeit –önállóan vagy másokkal együtt – 

meghatározza, aki alapvetően és döntően szabályozza az adatkezelést, továbbá megfelelően és 

meghatározott célból dolgozza fel a részére átadott személyes adatokat. Az érintettek személyes 

adatait védi.  

Személyes adat  

 A GDPR alapján személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely azonosított vagy 

azonosítható természetes személyre, mint érintettre vonatkozik. A személyes adatok kezelését az 

adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak a GDPR alapján jogszerűen és tisztességesen, valamint az 

érintett számára átlátható módon kell végeznie, szem előtt tartva a célhoz kötöttség, az 

adattakarékosság, a pontosság, a korlátozott tárolhatóság, valamint az integritás és bizalmas jelleg 

elveit. 
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Adat védelem 

Ezen EU rendelet értelmében „Adatkezelési hozzájárulást” kell eljuttatnia rendes tagjainknak, pártoló 

tagjainknak, a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület részére, hogy személyes adataik kezelésével 

megbízzák Egyesületünket. Az általunk kezelt adatok tagjaink érdekét és védelmét szolgálják, mely 

kiemelten fontos Egyesületünk számára. 

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások (így 

különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény) és a szervezet biztonsági szabályai szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli. 

Adatkezelési hozzájárulás elmaradásának a következménye: 

A nyilatkozat elmaradásának következménye az MKFE nyilvántartásából való törlés, tekintettel arra, 

hogy a 2018. május 25. - én érvénybe lépett EU rendelet értelmében felhatalmazásának hiányában 

személyes adatait nem tarthatjuk nyilván, nem kezelhetjük, ügyeit nem intézhetjük. Külön felhívjuk a 

figyelmét, hogy jelen hivatkozott rendelet nemcsak az adatainak publikálásáról, hanem azoknak az 

MKFE által történő (akár internetes felületen akár egyszerűen az iroda fiókjában történő) tárolásáról is 

rendelkezik. 

Miért van szükség a személyes adatainak kezelésére? 

A beküldött „Adatkezelési hozzájárulás” mind a beküldőnek, mind a Magyar Kuvasz Fajtagondpzó 

Egyesület /későbbiekben MKFE/ közös érdeke, egyrészt mint elismert tenyésztési szervezet az ebből 

adódódó feladatait el tudja látni, másrészt biztosítja az „Adatkezelési hozzájárulást” adó ügyének 

intézését.  

Az Egyesületi tag nyilvántartása szükséges a közgyűlés összehívásához, az MKFE tagi viszonyának a 

létesítéséhez, tájékoztatáshoz, tenyésztésssel kapcsolatos adminisztratív ügyek intézéséhez, az MKFE 

és tagaji közti kommunkációhoz. 

Adatkezelés jellege 

Az adatkezelés. önkéntes belegyezésen alapul. „Adatkezelési hozzájárulást” elutasító az MKFE 

nyilvántartásból teljes törlésre kerül, mivel felhatalmazás hiányában személyes adatot nem tartjuk 

nyílván, nem kezeljük.  

Az eddig létesített tagi viszony megmarad, ügyeinek kezelése nélkül. 

Adattárolás időszaka  

Az „Adatkezelési hozzájárulás” esetén az adatokat az érvényes tagi viszony teljes ideje alatt kezeljük, 

amennyiben az „Adatkezelési hozzájárulást” adó saját maga kérte adatainak a kezelését. Nyilatkozatát 

írásban bármikor visszavonhatja. A visszavonás pillanatától kezdődően megszűnik adatainak a 

hozzájárulásban meghatározott módon történő kezelése, ügyeinek az intézése, a nyilvántartásból 

töröljük.  

Személyes adataihoz fűződő jogai 

A tárolt adatok esetében az alábbi jogokkal rendelkezik 

Hozzáféréshez jog: Az „Adatkezelési hozzájárulást” adóról tárolt személyes adatait bármikor kikérheti, 

azokba betekintést nyerhet 

Törléshez való jog: „Adatkezelési hozzájárulását” bármikor visszavonhatja, amelyet írásban kell kérnie. 

E-mail küldés, levelezés 

A kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím 
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Jogalap  

Önkéntes hozzájárulás, adatkezelés, tájékoztatás 

Adatbiztonság 

Az adatokhoz kizárólag az a személy fér hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a 

feldolgozás módszerének pontosságát, teljességét.  

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól függetlenül (pl. e-mail) sérülékenyek az 

olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, az információ 

felfedésére vezetnek. 

Weboldala 

A weboldalon az adatkezelő az önkéntesen tett „Adatkezelési hozzájárulás” alapján az ön által 

megadott személyes adatait tárolja. Az adatkezelés célja a tájékoztatás.  

A személyes adatok fajtái: vezeték-és utónév, a telefonszám, levelezési, és e-mail cím. 

Adatokat megismerő személyi kör 

Elnökségi irodai feladatot végző/végzők, bizottságok: kapcsolatfelvétel, ügyintézés, feladatellátás a 

feladatuk kapcsán történő ügyintézéssel kapcsolatban. 

Helyesbítés, korlátozás törlés 

Amennyiben felmerül az „Adatkezelési hozzájárulást” adó részéről, hogy személyes adatai 

jogellenesen kerültek kezelésre a helyzet tisztázásának az idejére kérheti adatai kezelésének 

korlátozását, felfüggesztését. 

A személyes adat törlésre kerül, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja 

megszűnt, azt a bíróság, vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte. 

Hatósági, bírósági jogorvoslat 

Bármiféle, a személyes adatai kezelését érintő sérelem, jogellenesség esetén az eljáró hatóság ahol 

bejelentéssel élhet: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

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

Az érintett személy a jogainak a megsértése esetén a bírósághoz is fordulhat. a bírósági illetékességi 

szabályok jelölik meg az eljáró bíróságot, az érintett a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti 

Törvényszéknél is jogosult kezdeményezni az eljárást. 

 

 

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület 

Budapest, 2018. május 25 


