Adatkezelési tájékoztató
Mafihe honlapján keresztül végzett adatkezeléshez
1. Adatkezelő megnevezése
Magyar Fizikushallgatók Egyesülete (a továbbiakban: Mafihe)
Székhely: 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/a.
Postacím: 1117 Budapest, Pázmány Péter Sétány 1/a.
E-mail: mafihe@mafihe.hu
Honlap: www.mafihe.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
A Mafihe honlapján keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok
vonatkoznak:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a
jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Személyes adat

Az adatkezelés célja

név

a név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz
elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím

az e-mail cím az Egyesület és az Ön közötti kapcsolattartás
célját szolgálja

telefonszám

a telefonszám az Egyesület és az Ön közötti kapcsolattartás
célját szolgálja

egyetem, szak

az egyetem és szak megnevezése az Ön tudásának felmérését
szolgálja

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így
például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen
szabadon dönt, arról, hogyha olyan e-mail címet ad meg, amely Ön kilétére információt
tartalmat.
3.1 Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
3.2 Az adatkezelés időtartalma
Az Egyesület a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A
hozzájárulást a mafihe@mafihe.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés az adatbiztonsági intézkedések
4.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Egyesület tisztségviselői és
feladatvállalói férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a regisztrált
esemény szervezői megismerik a szervezés érdekében megismerik az Ön által megadott
személyes adatokat.
Az Egyesület csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más intézmények,
illetve szervezetek számára. Így például amennyiben:
● A rendezvény folyamán a meglátogatandó intézmény kötelező jelleggel bekéri az
Ön által megadott személyes adatokat.
● Az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára a
szükséges az Ön személyes adatit tartalmazó iratok átadása.
● A rendőrség megkeresi az Egyesületet, és nyomozáshoz az Ön személyes adatait
tartalmazó iratok továbbítását kéri.
4.2 Adatbiztonsági intékedések
Az Egyesület az Ön által megadott személyes adatokat az Egyesület székhelyén
található szervereken tárolja. A személyes adatainak tárolásához az Egyesület más cég
szolgáltatásait nem veszi igénybe.
Az Egyesület megfelelő intézkedésekkel gondoskodik attól, hogy a személyes
adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen, vagy azok jogosulatlan
megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való
hozzáférést az Egyesület naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen
személyes adatokhoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az
Egyesülettől, hogy az Egyesület tájékoztassa:
● milyen személyes adatait,
● milyen jogalapon,
● milyen adatkezelési cél miatt,
● milyen forrásból,
● mennyi ideig kezeli
● az Egyesület kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
● Az Egyesület az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott
elérhetőségre e-mailben értesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Egyesület
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail
címét). Az Egyesület a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Egyesület a
személyes adatainak a törlését. A törlési kérelmet az Egyesület abban az esetben utasítja
el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzatunk az Egyesületet a személyes adatok
további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső
szabályzatban foglalt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség,
akkor az Egyesület az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által
megadott elérhetőségre e-mail által értesíti.
5.4. A zároláshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait az Egyesület zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az
esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Egyesület jogellenesen kezelte, azonban
az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy
a beadványát az Egyesület ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság
megkereséséig az Egyesület tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön
beadványát), ezt követően törli az adatokat.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha az Egyesület személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az
ellen, ha az Egyesület hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás
céljából felhasználná.
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyesület kizárólag jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a
jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényetési lehetősége
Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet
az Egyesület ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

