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HBE Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat
Adatkezelési módok:
• tagnyilvántartás
• jelenléti ív eseményeken
• levelező lista hírlevélhez
Adatkezelő:
• elnök
• adatfeldolgozó: (csak névlisták, tagdíjnyilvántartáshoz)
◦ titkár
◦ alelnök
◦ könyvelő
Adatok felhasználása: jogszabály által megkövetelt adattárolás
• működési igazolás pl. bíróság felé
• pályázati igazoláshoz
• levelezéshez
Adatok tárolása:
• tagsági jelentkezési lap: papíron, elektronikusan
• levelező lista mailcímekkel: a levelező rendszerben
• jelenléti ív papíron
Adatok törlése:
• levelező listában automatikusan az érintett tudja törölni
• taglistából: inaktiváljuk kérésre a megszűnt tagságú személy adatait
• jelenléti ívek: jogszabályban megkövetelt időtartam+1 év ( 12 év)
Az adatkezelés az egyesület jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a
feltétellel, hogy az adatkezelés kizárólag jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan
személyekre vonatkozik, akik a szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet
céljaihoz kapcsolódóan, és a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem
teszik hozzáférhetővé az adatkezelőkön kívüli személyek számára.
Az adatkezelés jogi-egészségügyi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve
védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben
járnak el.
Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok
törlését
kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az
adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a
jogszabály (pl. számviteli szabályozás, tagnyilvántartás) alapján szükséges
adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
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I. Honlap tárhely szolgáltató: Viacom Kft
1.

A honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes
adatok megadása nélkül lehetséges.
2. A honlapon úgynevezett „cookie”-k (sütik) működnek, melyek a honlap használatával
kapcsolatos információkat őriznek meg. Ezek lehetővé teszik a Google Analytics
szolgáltatásainak igénybe vételét. A sütik-ben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói
élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt
sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.
3. A honlap látogatása során a számítógépre elhelyezett sütiket a felhasználó a saját
számítógépéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását.
Ezzel kapcsolatos további információ magyar nyelven is olvasható a
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ honlapon.
4. Az adatkezelő a honlapon keresztül, a „Kapcsolat” menüpont segítségével
kezdeményezett, e-mailben közölt kérdéseket, ötleteket, javaslatokat, észrevételeket a
folyamatok, fejlesztése céljából felhasználja és tárolja. Az ezzel kapcsolatos adatok
megadása
önkéntes, a fenti célokkal történő adatkezeléshez való hozzájárulást az
adatkezelő az e-mail elküldésével megadottnak tekinti. Az e-maileket az adatkezelő
megőrzi.

II. Tagnyilvántartás
1.
2.

Az adatkezelés jogalapja: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: Az egyesület tagságának nyilvántartása, kapcsolattartás
A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név*

azonosítás

Születési év*

statisztika

lakcím*

kapcsolattartás, információ adás

telefon

kapcsolattartás

e-mailcím*

kapcsolattartás, hírlevélhez

Kora diagnóziskor*

statisztika

Kezelőorvos neve*

kapcsolattartás

Kezelőorvos elérhetősége
kapcsolattartás
A *-gal jelölt adatok kitöltését szükségesnek tartjuk a tagsági jelentkezéskor
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki egyesületi tagságért folyamodik
személyes adatainak megadásával.
4. Az adatkezelés időtartama: Az egyesület megszűnéséig (?)
5. Adattovábbítás: titkár és könyvelő felé
6. Technikai intézkedés: az adatokat papíron és elektronikusan tároljuk
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III. Hírlevél
1. Az adatkezelés jogalapja: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
2. Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes
körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az egyesület legújabb eseményeiről,
híreiről.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat
név

Cél
azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az egyesület híreiről rendszeresen
értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra
feliratkozik.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett kérésére történő törlésig. Az érintett a hírlevélről
bármikor leiratkozhat, az
◦ a) elektronikus levelek alján lévő „Leiratkozás” link segítségével (azonnali leiratkozás),
◦ az info@hemokromatozis.hu e-mail címre, lehetőleg az e-mail „Tárgy” rovatában a
LEIRATKOZÁS szó feltüntetésével küldött e-mailben.
5. Adattovábbítás: nincsen
6. Technikai intézkedés: a MailChimp rendszerben küldjük a leveleket, a címeket a MailChimp
tárolja
IV. Jelenléti ív rendezvényeken
1. adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
2. adatkezelés célja: a rendezvények résztvevőit egyes pályázati anyagoknál igazolnunk kell
A kezelt adatok köre és célja:

Adat

Cél

név

azonosítás

lakcím

azonosítás

aláírás

azonosítás

3. érintettek köre: rendezvényen megjelentek
4. adattovábbítás: alapvetően nincsen, kivéve, ha pályázati teljesítéshez kell
5. törlésre előirányzott határidő: legalább 10+2 év (az elszámolás elfogadását követő legalább
10 év)
6. technikai-szervezési intézkedés: a jelenléti ívet papíron tároljuk, szükség esetén
szkennelve mellékeljük bírósági vagy pályázati anyaghoz
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