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A Magyar-Koreai Társaság Tájékoztatása adatkezeléséről, mely egyben a 

Társaság Adatkezelési Szabályzata  

 

 

 

A Magyar-Koreai Társaság (székhely:2089 Telki Berkenye u. 46, levelezési cím: 1146 Budapest, 

Hermina út 14) az Ön személyes adatainak a Magyar-Koreai Társaság általi kezelésével 

kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében foglaltakról (2016. április 27.), a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá 

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR") 13. 

cikkében foglaltak szerint. E tájékoztató egyben a Társaság Adatkezelési Szabályzata.  

 

Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy  természetes személy 

közvetett vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik. 

Az adatok nyilvánosság elé tárásához minden esetben kell a természetes személy írásos 

hozzájárulása. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén Ön jogosult hozzájárulását bármikor 

visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  

 

 

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az   

            adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre: 

 

Amennyiben Ön a Magyar-Koreai Társaság tagja, érdeklődő vagy meghívottként részt vesz/vett 

rendezvényein, úgy az Ön alábbi adatait a Magyar-Koreai Társaság kezeli addig, ameddig Ön 

hozzájárulását vissza nem vonja: 

 

Tagsággal és rendezvényeinkkel kapcsolatban:  név, cím, születési adatok, igazolványok száma, 

végzettségére és képességeire vonatkozó információk, privát és munkahelyi telefonszám és e-mail 

cím, arcképmása, hangja, kézjegye.  

Amennyiben Ön a Magyar-Koreai Társaság részére e-mailt (pl. üzenetet, levelet) küld, vagy 

telefonál, akkor rögzítésre kerül az Ön telefonszáma, e-mail címe a levelező programjában 

megőrzésre kertül  (megadott egyéb adataival együtt) és azt a Társaság a szükséges mértékben és 

időtartamban kezeli.  

 

Számlázási adatok: Számlázási név, adóazonosító jel/ adószám, város,  irányítószám, cím, állandó 

lakcím, tartózkodási hely, székhely cím, postázási cím  

Törlés a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerint, mivel az itt megadott adatok a 

számlázás adatsorát képezik. 

 

Adataihoz a Magyar-Koreai Társaság kijelölt munkavállalói, a Magyar-Koreai Társaság részére 

informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi és természetes személyek, illetve a Magyar-Koreai 

Társaság online fizetési szolgáltatója férhetnek hozzá. 

Külső szolgáltatók a Magyar-Koreai Társaság részére továbbított személyes adatokat saját 

adatvédelmi irányelveik szerint kötelesek megvédeni. 

Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás 

szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők 

érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek 

számára hozzáférhetővé teszik az érintett természetes személy személyes adatait. 
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A Magyar-Koreai Társaság honlapja működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a 

felhasználó, látogató számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak, és amelyeket a Tárhelykezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 

eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat (a látogató IP címe és 

böngészőjének típusát, verziószámát) a rendszer a felhasználó, látogató külön nyilatkozata vagy 

cselekménye nélkül a honlap oldalainak megnyitásakor tárolja. 

A Magyar-Koreai Társaság a felhasználók, látogatók adatait: IP cím, böngésző típusa, verziószáma, 

nem tárolja, nem kezeli. 

2. Az Adatkezelő és az adatkezelés elvei, módja  

 

Adatkezelő:  

Az Ön fent meghatározott személyes adatai kezelője (adatkezelő): a Magyar-Koreai Társaság. 

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire a Magyar-Koreai Társaság nem köteles adatvédelmi 

tisztviselőt kijelölni.  

Az adatkezelés elvei és módja:  

- A Magyar-Koreai Társaság a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság 

elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően 

kezeli.  

- A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Magyar-

Koreai Társaság az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten 

használja fel.  

- A Magyar-Koreai Társaság a személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban ill. a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott célból kezeli.  

- A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. 

- A Magyar-Koreai Társaság a neki elektronikus úton megadott személyes adatokat nem 

ellenőrzi.  

- A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

- A 16. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet 

gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők.  

- A Magyar-Koreai Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve 

nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a 16. életévét be nem töltött személy illetve a felette 

szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a 

jogszabályoknak.  

- A Magyar-Koreai Társaság az általa kezelt személyes adatokat a külső szolgáltatókon kívül 

harmadik félnek át nem adja. Az adatkezelési kötelezettség teljesítésére a Magyar-Koreai 

Társaság minden olyan külső szolgáltatót felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. 

- Kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az 

érintett személyek beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem 

tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.  

 

3. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és     

            szervezési intézkedések leírása: 

 

A személyes adatait a Magyar-Koreai Társaság irodájában (1146 Budapest, Hermina út 14.) illetve 

a Magyar-Koreai Társaság által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk.  

A Magyar-Koreai Társaság megtesz minden észszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt 

adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférés mentes tárolása érdekében. 
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A személyes adatok tárolásának IT biztonsági leírása, az adatbiztonság érdekében tett technikai és 

szervezési intézkedések: 

A Magyar-Koreai Társaság a személyes adatok biztonságát oly módon biztosítja, hogy elektronikus 

eszközeit jelszóval védi, az egyes személyes adatokhoz való hozzáférést pedig csak azon 

munkavállalók vagy adatfeldolgozók részére biztosítja, akiknek arra szüksége van az adott 

tevékenység ellátásához. 

 

4.  Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok: 

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: 

 

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Magyar-Koreai Társaságtól 

tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 

ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen 

tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. 

A Magyar-Koreai Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát, kérésre, az 

Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért a Magyar-Koreai Társaság az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton 

nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban 

bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri. 

 

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar-Koreai 

Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 

 

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar-Koreai Társaság 

késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, a Magyar-Koreai Társaság pedig 

köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi 

indokok valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és Ön azt visszavonja és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat a Magyar-Koreai Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes 

adatok kezelését előíró, a Magyar-Koreai Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

 

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyar-

Koreai Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi, hogy a Magyar-Koreai Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy a Magyar-Koreai Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

Ön jogos indokaival szemben. 

 

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
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okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Magyar-

Koreai Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Magyar-Koreai Társaság 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 

elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha 

az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog 

gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését. 

 

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a Magyar-Koreai 

Társaság késedelem nélkül, de mindenféleképpen az Ön fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti 

kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos 

körülményekről tömören és közérthetően. A határidő meghosszabbításáról a Magyar-Koreai 

Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja Önt. 

A tájékoztatás ingyenes.  

 

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti 

hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A 

panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410;  

www.naih.hu: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése 

szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a 

GDPR szerinti jogait. A Magyar-Koreai Társasággal szembeni eljárást a Magyar-Koreai Társaság 

tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.  

 

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti 

meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (l) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz az 

Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, 

hogy az Önre vonatkozó és Ön által a Magyar-Koreai Társaság rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat számítógéppel olvasható formátumban megkapja.  

 

5. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi 

módokon és személytől: 

 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás Dr. Szegő Andreától kérhető 

levélben (1146 Budapest, Hermina út 14.) vagy email-ben (eurasiaconcept@gmail.com).  

Hatályos: 2018. május 25. napjától 
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