
Adatkezelési Tájékoztató a Magyartanárok Egyesülete Tagnyilvántartásához 

 
Székhely: Petőfi Irodalmi Múzeum 

Cím: 1053 Budapest, V. kerület, Károlyi utca 16. 

Számlaszám: 11719001-20305369 

Adószám: 18159752-1-41 

E-mail: magyartanarok@gmail.com 

 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Magyartanárok Egyesülete tagjai által az Egyesületbe 

való belépés, valamint az egyesületi tagság gyakorlása során megadott és az Egyesület által a tagság 

fennállása alatt kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és 

szabályokat meghatározza. 

 

A tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Magyartanárok Egyesülete figyelembe vette az 

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy 

„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit. 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Magyartanárok Egyesülete (továbbiakban az Adatkezelő) számára 

a tagjai által önkéntes hozzájárulással megadott és a tagnyilvántartásban tárolt és ahhoz kapcsolódó 

adatainak tárolására és kezelésére vonatkozik. 

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi: 

 
i) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés 

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

ii) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető. 

iii) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 

rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

iv) Az adatkezelés során biztosítani kell 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. 

 

 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
Az adatkezelő megnevezése: Magyartanárok Egyesülete 

Az adatkezelő címe: 1053 Budapest, Károlyi utca 16.  

Az adatkezelő elérhetőségei: 

email: magyartanarok@gmail.com 

honlap: https://magyartanarok.wordpress.com/ 

 
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, valamint a 6. § 

(1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.  

 
Adatkezeléssel érintettek köre: A Magyartanárok Egyesülete tagjai, valamint volt tagjai. 
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Hozzájárulás az adatkezeléshez: A tagok a belépés során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 

személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje. 

 

Az adatkezelés céljai: A tagok egyesületi tagságának nyilvántartása, kapcsolattartás, tájékoztatók 

küldése postán és emailben az Egyesület működésről, az Egyesület és a szakmai partnerek 

eseményeiről, kiadványairól és szakmai munkájáról. 

 
Az adatkezelés módja: Adatközlés emailen keresztül, manuális adatbevitel a Magyartanárok 

Egyesülete tagnyilvántartó rendszerében, valamint címlista készítése a tagnyilvántartó 

rendszerből. Az adatok tárolása elektronikus tagnyilvántartó rendszerben történik. 

 

 
 

2. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

 
Az adatok kezelése a tagság létrejöttéhez elengedhetetlen, ezek nélkül a tagság nem jöhet létre A 

tagoktól az Adatkezelő a következő adatokat kéri önkéntes alapon, azonban a jogos érdek körébe 

tartozó adatkezelés céljából: 

 

- A tag teljes neve (vezetéknév és keresztnév) 

- A tag lakcíme (vagy postai címe, amennyiben az eltérő a lakcímétől – ország, város, 

irányítószám és lakcím) 

- A tag email címe 

- A befizetett tagdíj (vagy tagdíjak) összege és fizetésmódja minden tagsági évre vonatkozóan 

- Belépés dátuma 

 
Az Adatkezelő a következő adatokat tárolja önkéntes alapon, a tag kifejezett hozzájárulásával, 

amely során az adatok megadása nem kötelező: 

 
- A munkahelye  

- A továbbképzéseken kiadott tanúsítványokhoz szükséges adatok: Név, születési év, anyja 

neve, lakcím 

- A tag telefonszáma (kapcsolatfelvétel céljából) 

 

 

 

3. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

 
A megadott adatokat az Adatkezelő a tagság fennállása alatt határozatlan ideig, a nem fizető 

korábbi tagok adatait az utolsó tagdíjfizetés évének utolsó naptári napjától számított 10 évig, vagy 

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. 

 

 

 
4. ADATBIZTONSÁG 

 
A személyes adatokat, a tagnyilvántartó rendszert az Adatkezelő külső adathordozón tárolja és zárt 

rendszerben kezeli. 

 
5. ADATTOVÁBBÍTÁS 
 

Nem történik adattovábbítás külföldre, közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 

kutatás céljára. 



 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél: 

 
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

b) személyes adatainak helyesbítését, 

c) a személyes adatai kezelésének korlátozását, valamint 

d) személyes adatainak – a jogos érdek körébe tartozó adatkezelés kivételével – törlését vagy 

zárolását. 

 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. 

 

Az Adatkezelő az esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint 

az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok 

körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, 

körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró 

jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

 

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. 



 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

 
i) kezelése jogellenes; 

ii) az érintett kéri; 

iii) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést 

törvény nem zárja ki; 

iv) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

v) vagy azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 

 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, 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. 

 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli 

a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, 

törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 

 

 
 

7. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN 

 
Az érintett adatait az Adatkezelő az érintett saját kérésére a kérelem benyújtásától számított 

legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül törli a nyilvántartási rendszeréből. 

 

 
 

8. JOGORVOSLAT 

 
Kérjük a tisztelt tagjainkat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy a Magyartanárok Egyesülete megsértette a 

személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, vegyék fel a kapcsolatot az Egyesülettel, hogy az 

esetleges jogsértést orvosolhassuk. 

 

Tájékoztatjuk a tagokat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen 

bírósághoz fordulhat.  

Az érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Honlap: https://magyartanarok.wordpress.com/ 
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