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Adawédelmi és adatkezelési ttíj ékoztató

Az Alapszabály 30. s t2] bekezdése alapján kapott felhatalmazás alapján a Mozgáskorlátozottak
Es/esületeinek országos SzöVetségének (a továbbiakban: MEoSZ) Elnöksége elkészítette a jelen
adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatő (a továbbiakban: ,,Tájékoztatő"), melynek célja, hogy
rögzítse a MEosZ áltál alkalmazott adawédelmi és -kezelési szabályokat, amelyeket magáranézve
kötelezőnek ismer el, és amely szerint az adatkezelési tevékenységét végzi.

1. Alapfogalmak

a) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó techníkai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertól és eszköztől, Valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hory a technikai feladatot az adatokon végzik;
b) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól fiiggetlenül a személyes adatokon végzett bármely
műVelet vagy műveletek Ósszessége, íry például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása' felhasználása, lekérdezése, továbbíüísa, nllvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, Valamint az adatok
további felhasználásának megaka dá|yozása, Íénykép_, hang- vary képfelvétel kószítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNs-minta,
íriszkép] rögzítése;
c) adatkezelő: az a természetes vary jogi személy, illetve iogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely tinállóan va$r másokkal egjrütt az adatok kezelésének célját
meghatÁrozza, az adatkezelésre (beleérwe a felhasznált eszköztJ vonatkozó döntéseket meghozZa
és végrehaitja, vagl az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatia;
d) adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
e) adattovóbbítós: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáÍérbetővé
tétele;

fl adattörlés: az adatok felísmerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítasuk többé nem
lehetséges;
g) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül VagJr'

közvetve - azonosítható természetes személy;
h) hozzájárulás: az érintett akaratínak önkéntes és hatarozott kinyilvánítasa, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegrezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vary egyes műveletekre kiterjedő _ kezeléséhez;
i) harmadÍk szeméIy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vas/ amely nem azonos az érintettel, az adatkezelóve| vagy az
adatfeldolgozóval;
j) kózérdekű adat: az állami vary helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vas/ személy kezelésében lévő és tevékenységére
vonatkozó vas/ közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma
alá nem eső, bármilyen módon vary formában rögzített információ vary ismeret, fuggetlenül
kezelésének módjától, önálló vary grűjteményes jel}egétől, í5z különösen a hatiískörre,
illetékességre, szervezetÍ felépítésre, szalcnai tevékenységre, annak eredményességére is
kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtakra és a működést szabáIyoző jogszabályokra,
valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
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k) küIönleges adat:

kal a faii eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez taÍtozásra, a poliükai véleményre
vary pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggtőződésre, az érdekkópviseleti
sZervezeti tagságra, a szexuális éleBe vonatkozó személyes adat,

kb) az egészségi állapotra, a kóros szenvedély'e vonatkozó személyes ada! Valamint a
bűnűgyi személyes adat;

l) nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
m) személyes adaÍ az érintettel kapcsolatba hozható adat - kiilönösen az érintett neve, azonosító
jele, Valamint egy vag! több fizikai, ftziolőgiai, mentális, gazdasági, kulturáIis vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
kóvetkeztetés.

2, Az adatkeze|ő

A MEOSZ, mint Adatkezelő elérhetőségei: Székhelye: H_103Z Budapest, San Marco utca 76';
Telefon: +36 7 388 2387 , +361 388 2388; E-mail: meosz@meosz.hu honlap: www.meosz.hu.

3. Az adatkezelés iogalapia

A MEosZ által végzett adatkezelési tevékenység minden esetben az érintett önkéntes
hozzáiárulásán alap'(l az információs önrendelkezési iogról és az információszabadságról szóló
Z0LL. éi CXII. törvény [a továbbiakban: ,,Infotörvény''] 5. $ (1] bekezdés aJ pont|a alap|án'

4. Az adatkezelő áItaI kezelt személyes adatok köre, az adatkezelések céliai, és az
adatkezelések időtartama

A MEosZ tevékenységeivel összefiiggésben a személyes adatok köre a különbtjzó célokhoz
kapcsolódóan eltérő lehet. A Táiékoztatóban felsorolt személyes adatok kezelése minden esetben
a hozzáilk rendelt célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges mértékben és ideig
kizárólag az érintett hozzáiáru|ása alapján történik az Infotörvény 4. s (2] bekezdésével
összhangban''

A MEoSZ a kezelt személyes adatokat a köVetkező célok érdekében és ideig kezeli:

A MEosZ tagsága nllvántartísa érdekében |elszóval védett Egységes Elektronikus
Tagnyilvántartó Rendszert (EETRJ vezet tagjai egyes személyes és különleges adatairól"
Az Adatkezelő tagjainak szeméIyes adatait az tagságuk fennállásáig kezeli, annak
megszűnését kÖvetően törli azokat
MEoSZ Központi Eryesített Támogató Szolgálat által nyí'tott szolgáltatások igénybe
vételére való jogosultságának me gá|Iapításáltoz, a terítési díj megállapítasáho z, az e||átás
biztosítása, fenntartása és megszűntetése céljából szükséges személyes és különleges
adatokról nllvántartást vezet a szociális igazgatasról és szociális ellát,ásokról szóló 1993.
éü llI' t<irvény 20-24. $-aival ósszhangban.
A MEoSZ a lakás akadálymentesítési támogatásra való jogosultság megalapozottságával
kapcsolatos véleménye kialakításához a hitelintézet által továbbított jelszóval védett



MEosZ LÁT Támogatás felületen rendelkezésére bocsátott adatokat a MESSZ kijelölt
munkatársai a sziikséges mértékben ismerhetik meg és kezelhetik a lakáscélú állami
tiámogatasokról szőIő 12/200L' [I' 31.J Korm. Rendelet 10. $-ával összhangban. Az
Adatkezelő az adatokat a támogatott élete Végéig tarolja, a támogatott halálát kovetően
hozzátartozőinak kérésére törli azokat.

4. Á ME0SZ aZ emberi iogi monitoring látogatiás lefolytatása során a látogató csoport
tagjainak tudomására Iutó, az Infotórvény hatálya alá eső adatokat elektronikus formában
és elzártan tárolja, azokat kizárólag a látogatás részwevői kezelheük a látogatasról
készülő végleges elemzést tartalmazó dokumentum elkészítésének céIjából' Az
Adatkezelő a dokumentum elkészültét követő 6 hónapon belűl, illetve az érintett személy
kérésére bármikor törli a tárolt adatokat.

5. A MEoSZ iogs egély szo|gálatÁnak munkatársai áItal nyúitott tanácsadás során megismert
személyes és különleges adatokat kizáró|ag a tanácsadás időtartamára kezelik, azt
követően az adatokat törlik, illetve megsemmisítik'

6. A MEosZ a Sorstársi Tanácsadó Szolgálat [soTAJ által nyúitott szolgáltatások
igénybevétele során az érintett személyek által a szolgálat számára rendelkezésre
bocsátott személyes és ktilönleges adatokat a szolgálat munkatársai a szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges mértékben ismerhetik meg és kezelheük, amelyeket a MEoSZ
az adott szolgáltatás igénybe vételét köVető 10 éV elteltéVel törÓl a nyilvántanásából.

Minden olyan esetben, ha az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céliától eltérő célra kívánja
felhasználni az érintett személyes adatait, erről az érintettet előzetesen tÁjékoztat]a, és ehhez
előzetes, kifejezett hozzáiárulását megszerezi, továbbá lehetőséget biztosít számára, hogy az
ilyen, eredeti céltól e}térő felhasználást megtiltsa.

5' Adatkezelőszemélyek

Az érintett által megadott személyes adatokhoz kizárólag a MEoSZ adott feladat Végreha'tására
kijelöIt munkatársai férhetnek hozzá. Az adatkezelő személyek az adatokat megismerheül1
kezelhetil! rendszerezhetik, következtetéseket vonhatnak le beIőlük.

6' Adatbiztonság és adattovábbítrás

A MEosZ minden szükséges intézkedést me8tesz, így megteszi azokat a szükséges fizikai és
technikai intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokaq amelyek biztosítják, hogz a
felvett, tárolt, illewe kezelt személyes adatokhoz harmadik személyek Iogosulatlanul ne férjenek
hozzá, i|letőleg megakadáIyozza azok megsemmisülésé! iogosutatlan felhasználását illetve
megVáltoZtatását.

A MEOSZ' mint adatkezelő köteles mÍnden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen
tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbtrítani, amelyek továbbítasára iogszabály
kötelezi.

7. Az érintett iogai

Az Infotörvény 14_19. $-inak megfelelően az érintett táiékoztatást kérhet Adatkezelő által kezelt
személyes adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges
adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre vonatkozóan,



Valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hory kik és milyen célból kapták va5z
kapják meg az érintett adatait' A tájékoztatást írásban kérhető. A levélben kiildött táiékoztatás
kérést az Adatkezelő akkor tekinti a jogosulttól származónak, ha a megküldött kérelem alapián az
érintett egyértelműen beazonosítható. Adatkezelő az adatkezelési tájékoztatási kérelem esetén
annak megérkezésétől számíwa legkésőbb 30 napon belül írásban ad tiájékoztatast.

Az Infotörvényben meghatározott feltételelcrek megfelelően az érintett jogosult személyes adatai
helyesbítését, törlését vagy zárolását kérni az Adatkezd'őtő\ illewe a személyes adatai kezelése
ellen tiltakozhat. Az előző pontban a tájékoztatási kérelemre Vonatkozóan meghatározott
módokon.

8. fogorwoslat

Az érintett személy személyes adatainak keZeléséVel kapcsolatban bekövetkezettjogsérelem vag;r
annak közvetlen veszélye fenn esetén a Nemzeti Adawédelmi és Információs Hatóságnál (posta
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím: 1125 Budapes1 Szilá$li Erzsébet fasor 22fc; Telefon; +36 (1J
39L-L400; Fax: +36 (7) 391-1410; e_mail: ugvÍe]szp]ga]at@nalh.hu. URL: http'l1]alh'hu] tett
bejelentéssel a Hatóság vÍzsgálatát kezdeményezni'

Az érintett szem élyhez Ííiződő jogai érvényesítse érdekében választísa sZerint dőnthet úgy, hogy
a keresettel fordul a lakóhelye vary a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez'

Budapest, 2017. november 6.

A MEOSZ Elnöksége 2/2017'11.20./E. számú határozatával 201'7' november 20-án jóváhagyta.



MelIéklet: Hozzájáruló nyilatkozat minta

Nyilvántartási szám:

Hozzáiáruló nyilatkozat

Á|ulírott

Születési név:
Anyia neve:
SzületésÍ hely, idó:
Lakcím:

Illetve a nevében eliáró törvényes képviselő:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Szűletési hely, idó:
Lakcím:

hozzájárulok ahhoz, hogl a Mozgáskorlátozottak Egresületeinek országos Szövetsége (1032
Budapest, San Marco u. 76.J személyes adataimat
céliából kezelje.

Dátum:

aláírás


