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KAMERA SZABÁLYZAT  
ÉS  

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 4177 Földes, külterület 062/2 hrsz. alatti ingatlan területén üzemeltetett térfigyelőrendszerhez 
(kamerához) fűződő adatkezelésről, valamint a Földesi Horgász Egyesület által kezelt adatok 

kezeléséről 
 

Preambulum 

 

A Földesi Horgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) vezetősége az Európai Parlament és a 
Tanács 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 
szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: 
GDPR), a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infótörvény), a 

személyes adatok videóeszközökkel történő kezeléséről szóló 3/2019. számú iránymutatás, 

valamint a Földesi Horgász Egyesülettel kapcsolatba kerülő természetes személy tagok, illetve 
egyéb személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, 
tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a 

változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és Egyesület adatvédelem iránti 
elkötelezettsége, ezzel együtt a tagok és üzleti partnereink irányába fennálló bizalom fenntartása 
érdekében az alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja: 

 

I) Adatkezelő adatai 
 

Adatkezelő neve: Földesi Horgász Egyesület 
Székhelye: 4177 Földes, külterület 062/2 hrsz. 
Levelezési címe: 4177 Földes, Bacsó Béla utca 8. sz. 
Víztér kód: 09-0014-1-4 

Elektronikus elérhetősége: gsxr831015@gmail.com, foldesihe@gmail.com  
Holnap címe: http://foldesihe.hu/  

Adatkezelő nyilvántartási számai:  Bírósági nyilvántartási száma: 09-02-0000255 

MOHOSZ azonosító kódja: 091-09-13-4 

Adatkezelő adószáma: 19853174-1-09 

Számla száma: 61400131-10004744-00000000 

Képviselője: Joó Sándor egyesület elnöke 

Kapcsolattartó személy neve: Bíró Tamás  
Kapcsolattartó email címe: tomy12311231@gmail.com 

Kapcsolattartó telefonszáma: +36-30/849-6360 

 

II) Fogalom-meghatározások 

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában 

1. 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 
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés, 
amelyet az Egyesület működése keretében végez 
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2. 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 (GDPR 4. cikk 7. 

pontja) 

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

4. érintett Valamennyi, az adatkezelő székhelyére belépő természetes 
személy, illetve az Egyesület tagja, akinek személyes adatait a 
tagnyilvántartás tartalmazza, továbbá a horgászjegy kifizetője  

5. 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 

6. 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 

7. hatóság Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

8. 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 

9. képviselő az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel 
rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk 
alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, 
illetve amely az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az 
adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében 
háruló kötelezettségek vonatkozásában 

10. tag Az Egyesülettel működése keretében végzett tevékenységére 

vonatkozóan tagsági jogviszonyt létesítő természetes személy 
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III) Az Adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya 

 

Az Egyesület által üzemeltetett 4177 Földes, külterület 062/2 hrsz. alatti ingatlan területén 
elektronikus kamerarendszert üzemeltet. A képfelvételek készítése együtt jár területre belépő 

természetes személyek képmásának, mint személyes adatnak a kezelésével.  

 

A jelen Kamera Szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Egyesület valamennyi 
vezető tisztségviselője, tagja, illetve a területre belépő természetes személyek megtartsák az 

adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket és az érintettek az 

Egyesület által kezelt személyes adatok tekintetében valamennyi érintett jogáról, jogorvoslati 
lehetőségéről megfelelő tájékoztatást kapjon. 
 

Az Egyesület vezető tisztségviselői az Egyesülettel kapcsolatba kerülő természetes személy 
tagok és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) 
(általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek, valamint az 

Egyesület Alapszabályának és Szabályzatának megtartására.  

Az Egyesület a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): 

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését 
jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

b) célhoz kötöttség: A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és 
jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 
módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem 
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 
célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

c) adattakarékosság: A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek 
és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. 

d) pontosság: A személyes adatok pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; 
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

e) korlátozott tárolhatóság: 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, az e rendeletben az érintettek 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési 
intézkedések végrehajtására is figyelemmel. 

f) integritás és bizalmas jelleg: 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.  

g) elszámoltathatóság: Az adatkezelő felelős az a)-f) pontokban rögzített elvek 

megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 
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A megfigyelőrendszer használatának célja a megfigyeléssel érintett területen tartózkodó 
személyek életének, testi épségének, személyi szabadságának védelme, valamint az adatkezelő 
tulajdonában vagy használatában álló vagyon védelme, az azt érintő esetleges jogsértő 
cselekmények megelőzése, felderítése, illetve az azokkal kapcsolatos hatósági, bírósági eljárás 
vagy egyéb eljárás során történő bizonyítás, igényérvényesítés. 

  

IV) Az adatkezelés jogszerűsége 

 

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

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

b) 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; 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges; 
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
f) 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. 

 

Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jelen f) pontban rögzített jogos érdeke. (GDPR 6. cikk 

(1) bek. f) pontja). 

 

A jogos érdek figyelembe vételével a kamerák a jelen Kamera Szabályzat és Adatvédelmi 
tájékoztató 1. sz. számú mellékletét képező alaprajzon látható 1-8. szám alatti helyeken kerülnek 
kihelyezésre. 

 

Amennyiben a kameramegfigyeléssel érintett területekre harmadik személyek lépnek be, úgy ők 

külön tájékoztatást kapnak a kamerarendszer működéséről, azzal, hogy az Egyesület külön 
figyelemfelhívó jelzést helyez el, hogy az adott területen kamerarendszer alkalmazására kerül 
sor. Az adott területen nem rendszeresen tartózkodó személyek a területre belépéssel elismerik, 
és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét, és egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk 
felvétel készüljön. 
 

Az érintettek tájékoztatása jelen Kamera Szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató az Őrház 

bejáratánál és az adatkezelő honlapján történő kihelyezésével történik meg. 
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V) Egyesület által végzett adatkezelések 

 

Az Egyesület által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik. Az 
Egyesület személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra 
jogcímmel rendelkezik. A kezelt adatok köre az érintettek képfelvételeken látszódó képmására, 

a tagok egyesületi tagnyilvántartásban szereplő adataira, valamint a horgászjegy kiadása során 
kezelt adatokra terjed ki. 

Az Egyesület személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, 
gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni, így akkor rendelkezik 

jogcímmel, amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik 
természetes személy érdekének védelme miatt, illetve az Egyesület jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges.  

 

A kamerák elhelyezkedése és az általuk megfigyelt területek  
 

1. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Őrház keleti oldala  

− megfigyelt terület: Őrház bejárat 
 

2. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Őrház déli oldala  

− megfigyelt terület: Őrház déli része 

 

3. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó észak-nyugati sarka 

− megfigyelt terület: Horgásztó észak-nyugati része 

 

4. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó nyugati középső része 

− megfigyelt terület: Horgásztó nyugati középső része 

 

5. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó dél-nyugati sarka 

− megfigyelt terület: Horgásztó dél-nyugati része 

 

6. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó észak-keleti sarka 

− megfigyelt terület: Horgásztó észak-keleti része 

 

7. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó keleti középső része 

− megfigyelt terület: Horgásztó keleti középső része 

 

8. számú kamera:  

− elhelyezkedése: Horgásztó dél-keleti sarka 

− megfigyelt terület: Horgásztó dél-keleti része 

 

3-8. számú kamerák típusa: EcoSpy Solar Traveler MAGNUM PRO hordozható napelemes 
biztonsági megfigyelő állomás 
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Az EcoSpy megfigyelő állomások fő egysége egy 4 méter magas, összecsukható, kényelmesen 
hordozható stabil fém állványzatra épül. Az állványzat jelen megfigyelési helyszínen betont 
talapzathoz kerül rögzítésre. A napelem panel alatt az állványzat magasabb pontján egy kültéri 
használatra tervezett 4G PTZ IP kamera helyezkedik el.  

 

A kamerába integrált 4G mobil internet valós idejű HD minőségű élőképet, a nagy teljesítményű 

IR LED-ek akár 200 méteres éjszakai látótávolságot szavatolnak. Az 5x-ös optikai zoom és a 365 

fokban forgatható kamera napi 24 órás betekintési lehetőséget biztosít. 
 

Az adatkezelő a kamerával történő megfigyelést az emberi méltóság tiszteletben tartásával 
alkalmazza. A kamerarendszer zárt láncú hálózaton működik, 7/24 órás, azaz folyamatos 
működéssel biztosítja a védett terület ellenőrizhetőségét. 
 

A készülék SD kártyán képes helyben tárolni, vagy FTP szerverre feltölteni a felvételeket. A 

rögzített videók távoli mobiltelefonos – jelszóval védett – applikáción keresztül megtekinthetőek 

vagy letölthetőek. 

 

A kamerák elsődlegesen normál készenléti üzemmódban kerülnek beállításra, a készülékek egy 
előre megadott pozícióban figyelik a látómezőben lévő területet. Kézi vezérléssel a 
mobiltelefonos applikáción keresztül a kamera elfogadható abból a célból, hogy a védett terület 
többi része is ellenőrizhetővé váljon. 

 

A kamerák további lehetséges beállításai csak és kizárólag a védett terület fokozottabb 

ellenőrizhetőségét biztosítják. 

  

Hozzáférésre jogosultak köre 

 

A mozgásérzékelésre indított felvételek a kamerában lévő memóriakártyán kerülnek 
folyamatosan rögzítésre. A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a 
jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések 
kezdeményezése céljából figyelhetik. 
 

A rögzített felvételek – az észlelt, vagy bejelentett jogsértés gyanújának felmerülése esetén – a 

jelszóval védett mobiltelefonos applikációban kerülnek megtekintésre, valamint letöltésre és 
felhasználásra. 
 

A tárolt képfelvételekhez történő hozzáférés csak biztonságos módon, és akként történhet, hogy 
az adatkezelő személye azonosítható legyen. 
 

A képfelvételek megismerésére kizárólag az alábbi személyek jogosultak: 

– Joó Sándor elnök 

– Balázsi Imre elnökségi tag 

– Bíró Tamás elnökségi tag 
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Az Egyesület vezető tisztségviselőivel, tagokkal kapcsolatban végzett adatkezelése 

 

Az adatkezelés célja az Egyesület és a személyes adat jogosultja közötti, az Egyesület működési 
tevékenységével összefüggésben tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és 
kötelezettségek teljesítése. Továbbá az adatkezelés célja az Egyesület tagjaival kapcsolatos jogos 
érdekének érvényesítése és védelme, valamint az Egyesület vagyonának védelme.  

Az Egyesület a személyes adat jogosultjának adatait a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 
évig kezeli. Az adatkezelés papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetésével valósul meg. 

Az Egyesület a tag alábbi adatainak megismerésére és kezelésére jogosult: 
• Az Egyesület saját tagnyilvántartása során rögzíti: 

o a tag nevét, 
o tag lakcímét,  
o személyes adat jogosultjának elérhetőségét (telefonszáma, email címe) 

• A horgászjegy kiadása körében rögzíti: 
o a természetes személy nevét, valamint 
o állami horgászjegy számát.  

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a személyes adat jogosultját az Egyesület a 
személyes adat jogosultjával létrehozandó tagsági jogviszony létesítését megelőzően – az taggal 

való első kapcsolatfelvétellel egy időben – köteles tájékoztatni 
o az Egyesület, illetve az Egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 
o arról, hogy a tagsági jogviszony csak abban az esetben jöhet létre, ha az ahhoz szükséges 

személyes adatainak Egyesület általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul, illetve e 
hozzájárulás visszavonhatóságáról; 

o az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 
o a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 
o a személyes adat tárolásának tervezett idejéről; 
o a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 
o a hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről. 

 

A tájékoztatás keretében az Egyesület az adatvédelmi tájékoztató bemutatásával és a személyes 
adat jogosultjának történő megküldésével, illetve részére történő hozzáférhetővé tétellel köteles 
teljesíteni. 

A személyes adat jogosultja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy az 
Egyesülettel kíván-e kötelmi jogviszonyt létrehozni. Az tag hozzájárulása akkor jogszerű, ha az 

o önkéntes; 
o megfelelő tájékoztatáson alapul; és 

o egyértelmű akaratnyilatkozatot tett. 

A személyes adat jogosultjának joga van az Egyesülettel létrejövő tagsági jogviszonyát 
megelőzően az Egyesület adatkezelési tájékoztatóját megismerje és az adatkezeléshez 
hozzájáruljon az Egyesület számára a jelen Kamera Szabályzat és Adatvédelmi tájékoztató 2. sz. 

melléklet tartalmával megegyező nyilatkozat aláírásával. 

Amennyiben a személyes adatok jogosultja a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy 
megtagadja az 2. sz. melléklet tartalmával megegyező tartalmú nyilatkozat aláírását, úgy az 
Egyesület tagsági jogviszonyt az érintett természetes személlyel nem létesíthet.  
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A személyes adat jogosultja hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásával az Egyesület köteles a 
tagsági jogviszony megszüntetésére. 

Az Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek 
jogosultjával tagsági, partneri szerződéses jogviszonya bármely okból megszűnt, kivéve, 
amennyiben a személyes adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult vagy amennyiben a 
személyes adatok megőrzését az Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő. 

  

VI) A személyes adatok jogosultjainak jogai (GDPR rendelet), adatvédelmi incidens 
esetén követendő protokoll  

 

o átlátható tájékoztatáshoz való jog (13. és 14. cikk), valamint hozzáféréshez való jog (15. 
cikk) 

 

Ön 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 rendeletben felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon. 
 

o helyesbítéshez való jog (16. cikk) 
 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, 
Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
 

o törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”, 17. cikk) 
 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre 
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott 
feltételek esetén. 

 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az 
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 

ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, 
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó 
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 

másodpéldányának törlését. 
 

o adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk) 
 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 
feltételek valamelyike teljesül:  

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  
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• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez;  

• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben. 

 

o adathordozhatósághoz való jog (20. cikk) 
 

Ön jogosult arra, hogy az Önre 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 anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

 

o tiltakozáshoz való jog (21. cikk) 
 

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló 
adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 

 

o jogorvoslathoz való jog (77-82. cikkek). 

 

Érintett jogainak gyakorlása során kérelemmel fordulhat az adatkezelő felé.  
 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  
 

Az adatkezelő  a kérelem beérkezését követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni 
a helyzetet. 

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 

Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint 
kérelmeiket az Egyesület e-mail címére, vagy a kapcsolattartó e-mail címére küldhetik meg. 

 

 

VII) Adattovábbítás 

 

Adattovábbítás kizárólag az illetékes hatóságok felé történhet, kizárólag a jogszabályi előírások 
teljesülése esetén, az csak a szükséges mértékben teljesíthető a hatóságok és egyéb szervezetek 

részére.  
 

Az Egyesület más személy vagy szerv részére nem továbbíthatja az adatokat.  
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VIII) Jogorvoslat 

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen az érintett panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál:  
 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.  

Telefon: +36 -1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A 

per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. 

 

Földes, 2022. augusztus 1.  

 

  

Földesi Horgász Egyesület 
adatkezelő képviseletében 

 

 

 

Joó Sándor  
Egyesület elnöke 
 

 

 

 


