
Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa 

 

Általános adatvédelmi tájékoztató 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa az általa kezelt személyes adatokról 

az érintettek tájékoztatása érdekében az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv.") rendelkezéseire, továbbá a 

2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletének ("Általános Adatvédelmi Rendelet") rendelkezéseire figyelemmel az alábbi 

tájékoztatót („Tájékoztató”) teszi közzé az Infotv. 20. § (2) és (4) bekezdésében, illetőleg 2018. 

május 25. napjától az Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14 cikkeiben foglalt tájékoztatási 

kötelezettségek teljesítése érdekében. 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa tiszteletben tartja partnereinek, 

munkatársainak, tagjainak és a Szakmai Tanáccsal más jellegű kapcsolatban álló 

magánszemélyek személyes adatait, garantálja azok jogszabályoknak megfelelően történő 

rögzítését, tárolását, kezelését, esetleges továbbítását. Mivel a természetes személyek 

személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog, az Íráskutatók 

Természettudományos Szakmai Tanácsa kiemelt védelmet biztosít azok védelmét illetően. Az 

Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa honlapja megtekinthető személyes 

adatok megadása nélkül is bárki számára. A felület ugyanakkor ún. cookie-kat tartalmaz, 

amelyek statisztikai és közösségi elemek miatt működnek, semmiféle személyes adatot sem 

felhasználva. Amennyiben Ön értesülni kíván Szakmai Tanácsunk rendezvényeiről, 

feliratkozhat civil hírlevelünkre, vagy együttműködhet velünk. Amennyiben együttműködés, 

illetve kapcsolattartás céljából megadja elérhetőségi adatait a szervezetünk részére, úgy az 

adatkezelésekre az alábbi rendelkezések vonatkoznak. 

Jelen tájékoztató a www.itsza.org hu; honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt 

adatokra vonatkozik. A jelen tájékoztatót az Íráskutatók Természettudományos Szakmai 

Tanácsa a www.itsza.org honlapon tette közzé. Jelen tájékoztató visszavonásig hatályos. 

 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa jelen tájékoztatót egyoldalúan 

módosíthatja, a mindenkori tájékoztató a www.itsza.org honlapon érhető el. A tájékoztató 

módosításáról az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa a www.itsza.org 

honlapon közzétett közleményben ad tájékoztatást. 

Az adatvédelemmel összefüggő fontosabb fogalmak értelmezése a törvény alapján 

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 adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. Az e-mail cím is személyes adat! 



Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat; az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

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 adatfeldolgozóval végrehajtatja (tehát, aki az érdemi 

döntéseket meghozza, de a saját cégen belüli adatfeldolgozás is adatkezelői minőség). 

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 (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése 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 szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi (tehát, a műszaki jellegű feladatokat 

elvégző személy, viszont a saját cégen belüli adatfeldolgozás adatkezelő). 

Hozzájárulás: az érintett akaratának 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. 

Jelen tájékoztatóban az érintett adatai kezelésével kapcsolatos, a törvény által előírt minden 

információt meg kívánunk adni. 

 



A weboldal fenntartójának adatai: 

Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa (5200, Törökszentmiklós, Táncsics M. 

utca 24. e-mail: itszatm@itsza.org) 

 

Adatkezelési célok és jogalapok:  

Az alábbi célokból és jogalapokon kezeljük az Ön személyes adatait: 

• Tagnyilvántartás, amire a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény kötelezi az 

egyesületet  

• Tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása  

• Adományok fogadása (szerződéses jogalap) 

• Egyesület honlapjának fenntartásával és a honlap hatékonyságának mérésével és 

biztonságával kapcsolatos adatkezelések (jogos érdek) 

• Jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, így adó és számviteli kötelezettségek és 

hatósági adatszolgáltatási kötelezettségeknek való megfelelés (jogi kötelezettség) 

Az adatkezelés jogalapja:  

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa honlapjain keresztül történő bármely 

adatszolgáltatás önkéntes, az adatok kezelése az érintett erre vonatkozó akaratának, jelen 

tájékoztató ismeretében tett, határozott kinyilvánítása (hozzájárulása) alapján történik. 

Az érintett a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót előzetesen 

megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat 

bármikor visszavonható vagy módosítható, az érintett kérheti adatai módosítását, zárolását 

vagy törlését az itszatm@itsza.org e-mail címen. 

 

Milyen alapelvek szem előtt tartásával kezeljük adatait? 

Szakmai Tanácsunk az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával 

kezeli: 

Jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: 

az adatkezelésnek oka van. 

Tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt 

tartásával történik az adatkezelés. 

Átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető. 

Célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott 

célnak megfelelően kezeli a társaság. 

Adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz 

szükséges. 



Pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében 

biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga. 

Korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg. 

Integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek 

a szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges. 

 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személye 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra az egyesület tagságának vonatkozásában az 

elnökség, a titkár és a honlap szerkesztője jogosultak. 

 

Milyen okból kezelik az adataim? 

Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez, az alábbiak szerint: 

A honlapon/közösségi oldalon keresztül a honlapra látogató használók (továbbiakban: 

Látogató) önkéntesen regisztrálhatnak és adhatnak meg azonosításra alkalmas személyes 

adatokat (név, email cím, egyéb a Látogató által feltöltött vagy megadott adat). Az önkéntes 

adatmegadással a látogatók hozzájárulnak ahhoz, hogy a honlap kizárólagos jogosultja, 

üzemeltetője és fenntartója, azaz Szakmai Tanácsunk a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 

kezelje a megadott adatokat. Kérjük, hogy felhasználó neve és jelszava titokban tartására 

minden szükséges intézkedést tegyen meg, hogy harmadik személy ahhoz ne férjen hozzá. 

Kérjük továbbá, hogy csak olyan adatot közöljön velünk, amely szükséges az Önnel való 

kapcsolattartáshoz. 

Tag: Amennyiben Ön tagként jelentkezett szervezetünkbe jogszabály alapján kötelesek 

vagyunk tagi jogviszonyával kapcsolatos adatait nyilvántartani. 

 

Képmás és hangfelvétel 

Rendezvényeinknek kép- és hangfelvételek készülhetnek. Azon személyek, akik részt vesznek 

ezen rendezvényeken egyben tudomással veszik és bele is egyeznek, hogy képek, 

hangfelvételek, film vagy filmrészletek is készülhetnek, amelyeken szerepelhetnek is. 

Amennyiben ez a felvétel nem tömegfelvétel, azaz egyedi azonosításra alkalmas és így 

személyes adatot hordoz. Ezen felvételeket Tanácsunk saját nonprofit céljának 

népszerűsítése érdekében használja fel a Szakmai Tanács fennállása alatt. A cél lehetetlenné 

válásával, az egyesület megszűnésével vagy az érintett kérelmével a felvételek törlésre 

kerülnek. 

 

 

 



Hogyan kezeljük adatait? 

Szakmai Tanácsunk a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag 

a Látogató adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli és csak a Látogató 

igényeinek teljesítése érdekében, a Látogatókkal való kommunikálásra használja. Az 

adatkezelés célja a Látogató által megjelölt információkérés teljesítése, a Látogatóval való 

kommunikáció.  

Az adatokat Szakmai Tanácsunk szerződései vagy jogszabály előírásai szerint gyűjti, 

feldolgozza, tárolja és megsemmisíti (törli).  

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa az érintett írásbeli kérésére törli 

(megsemmisíti) azon adatokat, amelyek megőrzésére jogszabály nem kötelezi, vagy amely 

adatok szerződéses kötelezettsége teljesítése vagy ennek bizonyítása érdekében már nem 

szükséges, vagy amely adat törlését az érintett kéri és adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul. 

Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen 

lehetséges, a papíralapú adatok megsemmisítőben vagy erre jogosítvánnyal rendelkező 

megsemmisítéssel főtevékenysége szerint szakszerűen foglalkozó vállalkozó, vállalat 

megbízásával kerül sor. 

 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa továbbítja-e az adataim? 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa adatokat csak az alábbi esetekben 

továbbít: 

• hatóságnak bevallás teljesítésével kapcsolatban, vagy 

• ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy 

• ha erre jogszabály kötelezi. 

 

Mit kell tudnom a sütikről (Cookies), egyéb naplózásról? 

Fentieken kívül honlapunk használata során böngészője küldhet automatikus információkat, 

amikor megnyit egy webhelyet, vagy amiket használat közben a mobilalkalmazása küld pl. IP 

cím, megnyitott weboldalak, tevékenység naplózás. Információt kaphatunk a használt 

eszközzel kapcsolatban pl: típusát, operációs rendszerét, beállításait, egyedi azonosítókat 

illetően. Ezen információk a beállításoktól függenek, és e tekintetben javasoljuk, hogy az 

egyes eszközökhöz tartozó információtechnológiai, beállítási, biztonsági szabályzatot, 

használati útmutatókat is tanulmányozza át. 

Az Íráskutatók Természettudományos Szakmai Tanácsa a honlapon is tájékoztatja és 

engedélyezteti a cookie használatot a felhasználóval. A cookie-ból a Íráskutatók 

Természettudományos Szakmai Tanácsa nem gyűjt adatot, azokat nem kezeli, nem őrzi meg. 

 



Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és webcímet sütiben eltárolja. A 

tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen 

automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év. 

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor 

átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző 

elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, 

ahogy bezárjuk a böngészőt. 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési 

információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig 

érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az 

“Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a 

bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. 

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a 

süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, 

amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége. 

 

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. 

videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak 

pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik 

féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos 

felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az 

oldalra. 

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei  

Milyen jogaim vannak a rám vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban? 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Az Íráskutatók Természettudományos 

Szakmai Tanácsától az adatkezelés vonatkozásában, az alábbi elérhetőségen: 

itszatm@itsza.org 

 

Tájékoztatás kérése: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai 

helyességéről és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs 

önrendelkezési joga alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett 

kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő 

alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az 

adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 



adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – 

az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, 

hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A 

felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

Adathelyesbítés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a 

személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a 

valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével 

egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését 

követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti. 

Adattörlés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az 

adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az 

érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az 

adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 

lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi 

indok alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét 

követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli. 

Zárolás kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az 

adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló 

információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így 

zárolt személyes adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének 

beérkezését követően haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel 

személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt 

adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. 

 

Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli 

eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, 

az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért. 



 

A Hatóság elérhetősége 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu 

 

Jelen adatvédelmi szabályzat 2019. október 25. napján lép hatályba. A jelen szabályzatban 

nem rendezett kérdésekben a GDPR rendelet és felhatalmazása alapján kiadott magyar 

jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

Budapest, 2019. október 25. 


