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Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Érvényes: 2018. május 25-től
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Az adatkezelő neve: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Az adatkezelő címe: 1091 Budapest, Üllői út 25.
Nyilvántartási száma: 01-02-0000395
Honlap címe: www.ete-net.hu
E-mail: titkarsag@ete-net.hu

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület az egyesületekre illetve a civil szervezetekre vonatkozó 2001.évi
CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V törvény alapján működik. A személyes adatok
kezelésére vonatkozóan az Egyesület az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét tartja be

A jelen Szabályzat célja, hogy az Egyesület által végzett tevékenységek és nyújtott szolgáltatások minden
területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Amennyiben bármely természetes személy az Egyesület működésével, adatbázisaival összefüggésben tagként,
tagfelvételi kérelemként, vagy ilyen nélkül bármely személyes adatát eljuttatja az Egyesülethez, ezzel
hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait az Egyesület adminisztrációs célból belső használatra a szükséges és
indokolt ideig, illetve a természetes személy általi visszavonásig nyilvántartsa, kezelje.
Az Egyesület a jelen szabályzatban megjelöltektől eltérő célra személyes adatokat nem kezel, csakis a
felhasználó előzetes tájékoztatás és előzetes hozzájárulása esetén. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény
alapján kötelező adattovábbításokra.
Az Egyesület különleges adatot nem kezel.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve –
azonosítható természetes személy;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint
egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -,
valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
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Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más
világnézeti meggyőződésre, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtja.;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre
történő korlátozása céljából;
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy
a technikai feladatot az adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is –
személyes adatok feldolgozását végzi;
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált,
funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető.
Felhasználó: olyan természetes személy, aki a www.hidrologia.hu lapon regisztrál, oda adatokat küld, rögzít
illetve lekérdez.
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Az Egyesület által alkalmazott adatvédelmi irányelvek
1. Az Egyesület működéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Egyesület az érintettek
hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Egyesület működéséhez
elengedhetetlenül szükséges adat alapvetően az egyesület tagjainak személyes adata. Az Egyesület
folyóirata, az ENERGIAGAZDÁLKODÁS magánszemély előfizetők adatainak nyilvántartása, amennyiben az
előfizető nem tagja az Egyesületnek.
2. Az Egyesület rendezvényeire meghívott, vagy azon részt vevő személyek személyes adatai csak abban az
esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett személy hozzájárul.
3. Az Egyesület rendezvényeinek szervezésével, lebonyolításával – amennyiben ez a tevékenység személyes
adat kezelésével jár – olyan szervezet, illetve vállalkozás bízható meg, amely rendelkezik adatvédelmi
szabályzattal és szerződésben vállalja annak betartását. Hasonló követelmény vonatkozik minden olyan
szervezetre, egyesületre, stb. is, amelyekkel közös rendezésű rendezvényt szervez az Egyesület
4. Az Egyesület, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat, a fent hivatkozott jogszabályoknak
és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át
nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített
formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb
adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem
Adattovábbításnak.
5. A bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve
egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Egyesület érdekeinek sérelme, szolgáltatásai
nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett
Felhasználó elérhető adatait.
6. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását
megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
7. Az Egyesület, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített
korlátozásokat minden esetben betartja.
8. Az Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését,
jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan
harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú
kötelezettségeinek teljesítésére.
9. Adatkezelő törli a Személyes adatot, ha az adatkezelési cél már nem igazolható. Így törlése kerülnek azok
személyes adatai, akiknek egyesület tagsága az Egyesület Alapszabályában rögzített bármely okból
megszűnik. Az adat törlésének határideje, az esemény bekövetkeztétől, illetve az Egyesület illetékes szerve
által hozott vonatkozó döntéstől számított 10 munkanap.
10. A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az adatkezeléssel kapcsolatos információk
Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról.
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli. Más esetekre vonatkozóan a hatályos jogszabály ad felvilágosítást.
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Az adatkezelés megnevezése: adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása
alapján a tagsági nyilvántartás, a közhasznú tevékenységek, valamint az internetes honlapon történő
regisztrálás és onnan nyújtott szolgáltatások érdekében történik.
A kezelt adatok köre: név, leánykori név, anyja születési neve, születési hely, születési idő, lakcím, levelezési
cím, telefon, fax, e-mail cím, munkahely/oktatási intézmény neve, címe, telefonszáma, beosztás, iskolai
végzettség, szakképesítés, tudományos fokozat, nyelvtudás és annak szintje, tagság típusa (középiskolás,
ifjúsági, rendes, nyugdíjas vagy tagdíjmentes), választott szakosztály és területi szervezet, valamint az ajánló
neve.

Az adatkezelés időtartama
1. Az Adatkezelés időtartama az adatkezelő Egyesület működésének időtartamával azonos, határozatlan
időtartamú.

2. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól
számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a
rendszerben. Az Egyesület biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes
felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a
Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról
leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve
szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

Az adatkezelés célja:
•
•
•
•

A Társasági tagok nyilvántartása,
a Társaság által küldött értesítésekre és információ megosztásra történő regisztráció lehetőségének
biztosítása,
A Társaság folyóiratának, az ENERGIAGAZDÁLKODÁS lap előfizetőinek nyilvántartása, a lap postázása
Az Egyesület rendezvényein való részvétel biztosítása

Külső szolgáltatók
1. Az Egyesület működése során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet.
(pl. Konferencia szervező cégek, esetlegesen a szociális média szolgáltatók a továbbiakban: „Külső
szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók
saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.
2. Az egyes szolgáltatások keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott
tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes
adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó
3. Az Egyesület a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat
átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen
Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.
•

való

részvétel

biztosítása
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Egyebek

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már
nem állíthatók helyre.
Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Társaságtól, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő
címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben és e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben
küldött tájékoztatás kérést a Társaság akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó
egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a
Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára,
időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre,
valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg
Felhasználó adatait.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles
válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail.
címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség
kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és kezelési szabályzatot a felhasználók előzetes
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A weblap, a rendezvényekre, tájékoztatókra történő jelentkezés
módosítás hatálybalépését követő használatával a weblap használó, a rendezvényre, tájékoztatóra jelentkező
elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
A Felhasználó a következő weboldalra történő belépéssel vagy más regisztrációval elfogadja az Adatkezelési
Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének
kikérésére nincs szükség.
Jogérvényesítési lehetőségek
A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530
Budapest, Pf. 5.).

Budapest, 2018. május 25.

Bakács István
elnök
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