
AdaWédelmi szabályzat

A Reflex Környezetvédő Egyesület elkötelezett a vele kapcsolatba kerúlő személyek szermélyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartia az információs önrendelkezési jo8uk tiszteletben tartá§ít. Az
Egyesület Vezetősége ezért az Európai Unió adatvédelmi jogi aktusainak szabályozásában, az adatvédelmi
tárgyú nemzeti .iogszabályokban meghatározott elvárásoknak való megíelelés, a személyes adatok
védelmének érvényesülése érdekében adawédelmi szabályzatot alkotott.

l. Az adatkezelő megnevezése

A Reflex Környezewédő Egyesület tájékoztatja az érintettet, hogy egyes személyes adatainak kezelése
körében adatkezelőnek minősül.

Név: Reflex Környezetvédő E8yesület
Székhely: 9024 Gvőr, Bartók B, út 7.
Bírósági nyilvántartási szám: 08-02-0000261
Adószám: 19104030-1-08
Telefon: +36/96-316-192

Képviselő Neve: Horváth Ferenc elnök
E-mail: reflexegvesulet@gmail.com
Honlap: WwW,refl exegyesulet.hu

2. Bevezető rendelkezések

2.1. Alapelvek

Célhoz kötöttség alapelve:
A Reflex Környezetvédő Egyesület személyes adatot kizárólag
gyakorlása é5 kötelezettség teüesítése érdekében kezel.

Szükségesség és arányosság alapelve:
A Reflex KörnyezeWédő Egyesület csak olyan személyes adatot
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
megva|ósulásához szükséges mériékben és ideig kezel.

meghatározott célból, valamely jog

kezel, amely az adatkezelés céljának
A személyes adatot csak a cél

Tel.ies körűség alapelve: A Reflex Környezewédő Egyesület az adatkezelés során biztosítja az adatok
pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, Valamint azt,
hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Törvényesség alapelve:
A Reflex KörnyezeWédő Egyesület az adatkezelése az adatkezelés minden szakaszában megfe|el az
adatkezelés céljának, az adatok felvételét és kezelését tisztességesen és törvényesen végzi.

2.2, Értelmező rendelkezések

Személyes adat:
Azonosított vagy a7onosítható természetes személyre (,,érintett") Vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen va8y közvetett módon, különösén valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasá8i, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó e8y Va8y több tényező
alapján azonosítható.

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
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megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módort
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetw
megsemmisítés.

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 Va8y a ta8ál|ami jog határozza me8, az adatkezelőt Vagy az

adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállamijog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műVeletek, technikai feladatok elvégzése, füg8etlenül a műveletek Vé8rehajtásához
alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adatfeldolgozó:
Az a természetes Vagy jogi személy, közhatalmi szery ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

Az érintett hozzájárulása:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása,

amellyel az érintett nyilatkozat Va8y a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, ho8y
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens:
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, táíolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen
vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, me8változtatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Ad attová b b ítá s:

Az adatok meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal:
Az adatok bárki számára hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

3. Általános adatkezelési szabályok

A Reflex Környezetvédő E8yesúlet minden adatkezeléssel foglalkozó munkatársa köteles me8tartani az
adatvédelmi előírásokat, továbbá köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, és megtenni minden
intézkedést az adawédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében.

Adatbiztonsá8

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a

személyes adatok védje a jogosulatlan hozzátérés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,
törlés vagy megsemmisíté, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

- Az adatfeldol8ozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcso|atos jo8ait és kötelezettsé8eit törvény,
Valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg.
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- A Reflex Környezetvédő Egyesület deklarálja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az adatkezelésre
Vonatkozó érdemi döntés meghozatalára kompetenciáVal nem rendelkezik, a tudomására jutott szeméves
adatokat kizárólag az adatkezeló rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tároIni és megőrizni.
- Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műVeletek tárgyában adott utasítások jogszerúségéért a Reflex
Környezewédő Egyesület felel,
- A Reflex Környezetvédő E8yesület kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása.

A Reflex Környezetvédő Egyesület informatikai nyilvántartásainak védelme

A Reflex Környezetvédó Egyesület az informatika! nyilVántartásai tekintetében az adatbiztonsá8
megvalósulásához a következő szükséges intézkedéseket foganatosítja:
Ellátja az általa kezelt adatállományokat számítógépes vírusok elleni állandó védelemmel (valós idejű
vírusvédelmi szoftvert alkalmaz).
Gondoskodik az informatikai rendszer hardver eszközeinek fizikai védelméről, beleérwe az elemi károk
elleni védelmet.
Gondoskodik az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mind a szoftver mind a
hardver eszközök tekintetében.
Me8teszi mindazokat az intézkedéseket amelyek az adatállományok helyreállításához szükségesek, a
biztonsági másolatok elkülönített, biztonságos kezelését Vé8rehajtja.

A Reflex Környezetvédő E8yesület papíralapú nyilvántartásainak védelme

A Reflex Környezetvédő Egyesúlet a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket különösen a fizikai biztonsá8, illetve tűzvédelem tekintetében.
A Reflex Környezetvédő E8yesület vezetője, munkavállalói és egyéb, a szervezet érdekében eljáró
személyek az általuk használt vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan
hozzáférés, me8változtatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés va8y me8semmisítés, Valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A Reflex KörnyezeWédő Egyesület irodájához kulcsot csak a munkavállalók részére ad.

4. A Reflex Környezewédó Egyesület adatkeze|ó tevékenységei

Az adatkezelés célja

Az adatkezelésre az Adatkezelő közhasznú feladatainak ellátása, szakmai programjainak szakszerű
lebonyolítása érdekében kerül sor, Az Adatkezelő a me&jelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem
használja.

Az egyes adatkezelő tevékenységek és a kezelt adatok köre

A Reflex Környezetvédő Egyesület az alábbi adatkezelő tevékenysegeket végzi, melyek 5orán az érintett
előzetes hozzájárulás alapján az alábbiak szerint kezel adatokat:

A Reflex Környezetvédő Egyesület Környezeti Tanácsadó lrodájához fordulók adatai

A Reflex KörnyezeWédő Egyesület a lakosság számára környezeti tanácsadó tevékenységet végez. Az
ügyfelektől - amennyiben meg kívánják adni - az alábbi adatokat kéri el, amelyet a Reflex Környezetvédő
Egyesület a nyilvántartásában kezel: név, e-mail cím, telefonszám, esetleg levelezési cím. Az adatok
megadása után a tanácskérő a tanácsadási adat|apon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai
kezeléséhez. Az adatokat alapesetben a Reflex Környezetvédő Egyesület nem továbbítja harmadik
személynel! azokat a panasz jellege és a tanácskérésre adott Válasz, illewe az esetleges kapcsolódó
eljárásokról való tájékoztatás, utánkövetés érdekében tartja nyilván. Amennyiben mégis szükséges az



adatok harmadik személy részére Való továbbítása, akkor ahhoz az ügyet intéző munkatárs a taniicstéí6
külön kifejezett hozzájárulását kéri. A tanácskéréskor megadott adatokat a Reflex Kömyezewédd E8Ye§Jl€t
kérésre bármikor, egyebekben pedi8 a tenácskérés naptári évének utolsó napját köVető 2 év eltettével töíli
(vélelmezhetően ekkor már minden kapcsolódó eljárás lefolytatásra kerül). A Reflex Környezetvédő
Egyesületet telefonon és e-mailben is meg lehet keresni tanácskéréssel. A telefonon és e-mailben érkező
tanácskéréseknél a Reflex Környezetvédő Egyesület személyes adatot nem kezel, a beérkező
tanácskéréseket a további ügyintézés és statisztika érdekében e8yedi azonosításra alkalmas adatok nélkül
ta rtja nyilván.

A Reílex KörnYezetvédő E8yesület ta8iainak adatbázisa

A Reflex Környezetvédő Egyesület egyesületként működik, tagjait a jogszabályok alapján köteles
nyilVántartania. A tagként történő belépést papíralapú regisztrációs űrlap kitöltéséVel lehet kezdeményezni.
A regisztráció során a következő személyes adatok megadására van szükség: vezetéknév, keresztnév,
lakcím, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, szakképzettség, elvé8zett iskolák. Az adatok megadása
után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az
adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy az Adatkezelő nem rögzíti a feliratkozást. A tagok adatait a

Reflex Környezetvédő Egyesület munkatársa kézzel veszi fel az elektronikus tagi nyilvántártásba, Az
adatokat a Reflex Környezetvédő E8yesúlet továbbíthatja a nyilvántartó bíróságnak, illetve hatóságoknak,
amennyiben ezek az adatszolgáltatások a Reflex Környezewédő Egyesület számára kötelezőek. A Reflex
Környezewédő Egyesület a személyes adatokat kizárólag e tagiegyzék kiépítése, a tagokkal való
kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek (pl. meghívók), pénzügyi nyilvántartások készítése és a tagi körlevél
kiküldése érdekében tartia nyilván. Az érintett a tagjegyzékből akkor kerül törlésre, ha tagi jogviszonya

megszűnik.

Tagsági hírlevél

A Reflex Környezetvédő Egyesület a tagjai számára negyedévente ingyenes papíralapú hírlevelet küld ki. Az
egyesület ezzel kapcsolatban a tagok postai címadatait kezeli. A hírlevél láblécében tájékoztatást ad arról,
hogy bármikor kérheti a postázás leállítását, illewe kérheti re8isztrációja (személyes adatai)törlését.

önkéntes adatbázis

Aki a Reflex Környezetvédó Egyesület önkéntese szeretne lenni, papíralapú adatlap kitöltéséVel jelent-

kezhet. A regisztráció során a köVétkező személyes adatok megadására van szükség: néV, születési dátum,
e-mail cím, telefonszám, levelezési cím. Az adatok megadása után a feliratkozó az adatlapon való jelöléssel
kifejezetten hozzájárul az adatai kezeléséhez. Amennyiben az adatlapon a hozzájárulást nem jelöli be, úgy
az Adatkezeló nem rögzíti a feliratkozást. Az adatokat a Reflex Környezetvédő Egyesület nem továbbítja
harmadik személynek, azokat kizárólag az önkéntes adatbázis építése, az önkéntesekkel való
kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek, és kérések kiküldése érdekében tartja nyilván. Az érintett az
önkéntes listáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. A leiratkozás személyesen,
e-mailben, továbbá a Reflex Környezetvédő Egyesülethez címzett postai leVélben lehetséges.

saitólista

A Reflex Környezetvédő Egyesület a sajtókommunikáció előse8ítése érdekében sajtólistát készít, amire
sajtóközleményeket és e8yéb üzeneteket küldhet ki, A listán megtalálhatóak a sajtóorgánumok nyilvános és
személyes adatnak nem minősülő címei, továbbá egyes újságírók személyes adatnak minősülő e-mail címei
is, A sajtólistára személyes adat csak úgy kerülhet, ha a Reflex Környezetvédő Egyesület elnöke e-mailben
hozzájárulást kér az érintettől a személyes adatok kezelésére, és az érintett válasz-e-mailjében ehhez
kifejezett hozzájárulást ad. A nyilvántartott személyes adatok: név, e-mail cím, telefonszám, sajtóorgánum
neve. Az adatokat a Reflex Környezewédő Esyesület nem továbbítja harmadik személynek, azokat kizárólag
a sajtólista építése, a sajtóval való kapcsolattartás, a nekik szóló üzenetek (pl. sajtóközlemények) kiküldése
érdekében tartja nyilván. Az érintett a sajtólistáról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai
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törlését. A leiratkozás az elnökhöz címzett e-mailben továbbá a Reflex Környezetvédő Eryesükt}Ez cjínzÉtt
postai levélben lehetséges.

Szerződések teljesítésével járó adatkezelés

A Reflex Környezetvédó Egyesület a vele szerződő természetes személyek (munkavállalók, megbízottak stb.)
személyes adatainak kezelését ellátja a szerződéses jo8viszonnyal összefüggésben. A személyes adatok
kezeléséről az érintettet tájékoztatni kell, Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, az adatkezelés
célja a kapcsolattartás, a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés
biztosítása. A kezelt személyes adatok körébe tartozhat: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím,
adószám, bankszámlaszám, anyja neve, vállalkozói igazolvány szám. A Reflex Környezetvédő Egyesület az
adatokat a szerződések megőrzésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségek fennállásáig kezeli.

Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

A Reflex Környezetvédő Egyesület a munkaügyi nyilvántartásban kezelt, munkavállalói személyes adatokat
a munkáltató jogos érdeke, jo8i kötelezettség teljesítése, szerződés teljesítése alapján kezeli. A Reflex
Környezewédő Egyesület az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a
munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról. A Reflex Környezetvédő E8yesület által a munkaügyi
nyilvántartásban kezelt mUnkavállaló személyes adatok köre: név, lakcím, ideiglenes lakcím, postai cím,
elérhetőségi adatok, telefonszám, e-mail cím, TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám,
bankszámlaszám, 8yermekek, eltartottak és azok TAJ száma, anyja neve.
Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), munkaviszonyból
qredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása, me8szüntetése. Az adatkezelés időtartama: a
munkaviszony megszűnését követően 8 év, illetve a jogszabályokban meghatározott időtartam.

Számviteli kötelezettséBek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

A Reflex Környezetvédő Egye§ület természetes személy ügyfeleinek, VeVőinek, szállítóinak adatai
kezelésének jo8alapja jogi kötelezettsé8 teljesítése. Az adatok felhasználási célja számla kötelező
adattartalmának megállapítása, számla kibocsátása, kapcsolódó könywiteli feladatok ellátása, A kezelt
adatok köre: a Reflex Környezewédő Egyesület természetes személy ügyfeleinek, Vevőinek, szállítóinak
neve, címe, adószáma. A személyes adatok megismerésére jogosultak a számla kibocsátást munkaköri
feladatként ellátó vezető, illewe munkavállalók, a könywiteli tevékenységet ellátó Vezető, munkavállaló. A
Reflex Környezetvédő Egyesület a szerződés (üzleti kapcsolat) megszűnésétől számított 8 évig jogosult az
fentiekben megielölt jogi kötelezettség te|jesítése során rö8zített személyes adatok kezelésére.

5. Az érintettek jo8ai

Az adatkezelés időtartamán belül az érintetteket az alábbijo8ok illetik meg:

Táiékoztat&hoz és hozzáíéréséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban Van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban Van, jo8osult arra, hogy az
Adatkezelő tájékoztatást adjon az általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáfól, az adatfeldolgozó nevéúl, címéről és az adatkezeléssel
összefúggő tevékenyse8éről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására meBtett
intézkedésekről, továbbá - a érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő köteles a fenti felvilágosítást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában megadni, az adatkezelés tárgyát képező
személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani. A fenti tájékoztatás in8yenes,
amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre Vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az
Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. E8yéb esetekben észszerű mértékú költségtérítés állapítható meg. Ha



az éiintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben hasznáh elektronikrrs
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Adatok helyesbíéséhez való jog

Amennyiben a kezelt adat a valóságnak nem felel meg, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő azt
helyesbítse. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a

helyesbítés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén továbbá az
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekéről.

Adatok törléséhez való jog

Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő köteles törölni a rá vonatkozó adatokat,
Ha az Adatkezelő az érintett törlés iránti kérelmét nem teuesíti, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25
napon belül írásban vagy a érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a törlés iránti kérelem
elutásításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén továbbá az Adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a jogorvoslati lehetőségekéről. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
éíintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az
érintett jogos érdekeit. Aa ígY zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatok zárolásához való jog

Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő köteles zárolni a rá Vonatkozó adatokat,
Ha az Adatkezelő az érintett zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, akkor a kérelem kézhezvételét köVető 25
napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a zárolás iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén továbbá az Adatkezelő tájékoztatja az
érintettet a jo8orvoslati lehetőségekéről.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a közérdekű va8y közhatalmi jogosíwány gyakorlásának keretében megvalósuló adatkezelése,
illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek éNényésítéséhez szükséges adatkezelés ellen.
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az érintett álláspontj3 szerint az Adatkezelő me8sértette Valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, vagy nem teUesítette valamely kérelmét, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés
me8szüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és lnformációszabadság Hatósághoz fordulhat vizsgálati
eljárás kezdeményezése céljából (A Hatóság levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
uevfelszolpalat@naih.hu). A fenti Vélelmezett jogsértések esetén az érintett az Adatkezelővel szemben
bírósághoz is fordulhat.

Győr,2OL8. május 30.
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