
A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók
Szakszervezete (MKKSZ) 

rövidített adatvédelmi tájékoztatója 

MKKSZ székhelye: 1146. Budapest, Abonyi utca 31.,
Nyilvántartási száma: 01-02-0001333,
Adoszámá : 19012528-1-42,
Telefonszáma: 06 1 338-4002, fax: 06 1 338-4271,
E-mailje: mkksz@mkksz.org.hu 
Önáll  képviselőjeó́ : Boros Péterné elnök,
Facebook: www.facebook.com/mkkszorg/

mint adatkezelő fontosnak tartja az MKKSZ tagjai, ügyfelei és minden egyéb érintett természetes
személy  (továbbiakban:  érintettek)  adatkezeléshez  kapcsolódó  joganak  tiszteletben  tartását  éś
érvényre juttatását. Ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek
személyhez  fűződő  jogait,  es  adatkezelése  során  a  magyar  hatályos  jog  anyagi  és  eljárásjogí
szabályai, a mindenkor hatályos  Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belso szabályzatok̋
értelmében jár el.

Jelen rövid  adatvédelmi  Tájékoztató  az  Adatkezelő  Adatvédelmi  Szabályzatának (továbbiakban:
Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött letre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassá
az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. 

Jelen  Tajékoztató  a  Szabályzat  mellékletének  tekintendő,  és  a  Tájékoztatóban  nem  tárgyalt́
kérdéskörök,  témák  vonatkozásában  a  Szabályzat,  valamint  a  vonatkozó  jogszabályok
rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt ertelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljeś
terjedelmében  folyamatosan  elérhető  a  www.mkksz.org.hu oldalon,  valamint  papír  alapon  az
adatkezelés tényleges helyszínén, a 1146. Budapest Abonyi utca 31. alatt.

Kik az érintettek?
Az érintettek körei: érintett minden, bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított
vagy  –  közvetlenül  vagy  közvetve  – azonosíthato  természetes  személy,  akinek  adatait  aź
Adatkezelő  kezeli.  Az  érintettek  tehát  elsődlegesen  az  Adatkezelő  tagjai,  a  szolgáltatasait́
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megigénylők,  a  munkatársak,  az  Adatkezelő  és/vagy  a  szolgáltatasai  után  érdeklődők,  aź
Adatkezelő  természetes  személy  partnerei,  nem  természetes  személy  partnereinek  képviselői,
kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

Milyen adatkezelé  si teve  kenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli ́  
az adataimat?

Egyszeri informá  cio   kérése ́  
Az informáciokérés önkéntes hozzájáruláson alapul.́

Az  érintettek  köre: Minden  termeszetes  személy,  aki  az  Adatkezelővel  kapcsolatba  lé́ p  es  aź
Adatkezelőtől informáciot kér személyes adatainak megadása mellett.́

Kezelt adatok köre é  s ce  lja ́  :

KEZELT ADATOK CÉLJA

név, születési név, tagsági  viszony  létrehozása,  teljesítése,
szolgáltatások igénybevétele

születési idő, hely tagsági  viszony  létrehozása,  teljesítése,
szolgáltatások igénybevétele

e-mail cím, telefonszám kapcsolattartás

munkahely megnevezése, címe érdekképviselet  biztosítása,  tagsági  díj
fizetése

jogviszonya érdekképviselet  biztosítása  (tagsági  viszony
esetén)

Az adatkezelé  s ce  lja ́   az érintett számára megfelelő informácio nyújtása és kapcsolattartá́ s.

Adatkezelé  s ido  tartama ̋  : a cél megvalósulásáig, valamint külön jogszabály szerint. 

Belépési nyilatkozat kitöltése
Az MKKSZ belépési nyilatkozat kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, a bekért adatok a 2013.
évi V. tv (Ptk.) 3:80. § i) pontban megjelölt törvényi kötelezettség (tagnyilvántartás) teljesítését és
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a  3:71.  §  (2)  szerinti  tagsági  jogot  (szavazati  jog,  választhatóság,  szolgáltatásra  jogosultság)
szolgálják. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja, 9. cikk (2) bekezdés a) pontja]

Az érintettek köre: Minden termeszetes személy, aki az Adatkezelő tagjai közé belépni szeretne.́

Melyek azok a sü  tik   és hogyan kezeljük ő  ket?  
A  sütik  (cookie-k)  olyan  kisméretű  adatfájlok  (továbbiakban:  sütik),  amelyek  a  weboldalon
keresztül  a  weboldal  használatával  kerülnek  az  Ön  számítógépére  úgy,  hogy  azokat  az  Ön
internetes  böngészője  menti  le  és  tárolja  el.  A  leggyakrabban  használt  internetes  böngészők
(Chrome, Firefox, Mocrosoft Edge stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik
letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával
ezeket visszautasítja vagy letiltja,  illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja
törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön
első  látogatásának  megkezdésekor  ad  rövid  tájékoztatást,  ilyenek  például  a  hitelesítési,
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-
sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A  hozzájárulást  igénylő  sütikről  –  amennyiben  az  adatkezelés  már  az  oldal  felkeresésével
megkezdődik  –  az  MKKSZ  az  első  látogatás  megkezdésekor  tájékoztatja  Önt  és  kérjük  az  Ön
hozzájárulását.

Az  MKKSZ  nem  alkalmaz  és  nem  is  engedélyez  olyan  sütiket,  amelyek  segítségével  harmadik
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A  sütik  elfogadása  nem  kötelező,  az  MKKSZ  azonban  nem  vállal  azért  felelősséget,  ha  sütik
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő munkatársai illetve tisztségviselői, kizárólag a feladataik elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mertékben az MKKSZ erre vonatkozó szabályzata alapján kezelhetik.́

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részé  re?  
Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi,
úgy abban az esetben azt a Tájékoztató I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó látja el.
Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók
tevekenységéért.́
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Adatkezelő  az  érintett  által  meghatározott  adatait  szerződéses  Partnerei  számára  akkor
továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás elott a Partnert az érintett számára megnevezte,̋
a  várhato  adatkezelé́ si  idot,  valamint  célt  meghatározta  és  érintett  az  adattovábbításhoz̋
hozzájárult.  Adatkezelő  a  Partnereket  hirdetmény  vagy  tájékoztató,  így  a  Tájékoztató  I.  sz.
melléklete  útján  is  megnevezheti,  ha  azt  elérhetővé  teszi  az  érintettek  számára.  Adatkezelő
hatosági  megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat  a kérelmező́
hatoság felé.́

Amennyiben  az  Adatkezelő  által  a  Partnerei  számára  végzett  adatfeldolgozási  tevekenyséǵ
megköveteli,  úgy  az  Adatkezelő  adatokat  továbbíthat  hatoságok,  jogszabályban  vagý
adatfeldolgozási  szerződésben  meghatározott  személyek  felé.  Ebben  az  esetben  az  érintettek
tájékoztatását a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az
érintett  jogai  a  következők:  a  tájékoztatás  joga,  a  helyesbítés  joga,  a  torlé̈ shez  valo  jog,  aź
„elfeledtetéshez  valo  ́ jog”,  az  adatok  zároláshoz/korlátozáshoz  való  jog,  tiltakozáshoz  való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint
hol és hogyan élhetek jogaimmal?
Adatkezelő  felhivja az  érintettek figyelmét,  hogy az  érintettek tájékoztatás  kérésüket,  valamint́
egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az mkksz@mkksz.org.hu e-mail címre,
vagy  Adatkezelő  más  elerhetőségre  (postai  úton:  1146.  Budapest,  Abonyi  utca  31.)  küldött́
nyilatkozattal  tehetik meg.  Az Adatkezelő a  nyilatkozatot  a  beérkezéstől  számított legrövidebb
időn, de maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges
lepéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.́

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése eseté  n?  
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Marosi János
Cím: 1146 Budapest Abonyi utca 31.
Telefon: 06 70 377-4233
E-mail: adatvedelem@mkksz.org.hu, mkksz@mkksz.org.hu 

Nemzeti Adatvédelmi és Informácioszabadsá́ g Hatosáǵ
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskoruakat  sértő,  gyűlöletkeltő,  kirekesztő  tartalmakkal,  helyreigazítással,  elhunyt  személý
jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatosáǵ
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcim: 1525. Pf. 75́
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül, jár
el.  Azt,  hogy  az  adatkezelés  a  jogszabályban  foglaltaknak  megfelel,  az  Adatkezelő  köteles
bizonyítani.

Abban  az  esetben,  ha  az  Adatkezelő  az  érintett  adatainak  jogellenes  kezelésével  vagy  az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogat megsérti, az érintett́
az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáró  l?  
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és
szervezési  intezkedéseket  és  kialakítja  azokat  az  eljárási  szabályokat,  amelyek  az  irányadó́
jogszabályok, adat- és titokvedelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.́

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a  véletlen
megsemmisülés  és  sérülés,  továbbá  az  alkalmazott  technika  megváltozásából  fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az  adatbiztonság  szabályainak  érvényesüléséről  az  Adatkezelő az  Adatvédelmi  Szabályzattól  és
jelen Tájékoztatótól  tartalmilag,  és  formailag  elkülönülő  belso szabályzatok,  utasítások,  eljárási̋
rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő  az  adatok  biztonságát  szolgáló  intézkedések  meghatározásakor  és  alkalmazásakor
tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és tobb lehetséges adatkezelési megoldás kö̈ zul̈
azt  választja,  amely  a  személyes  adatok  magasabb  szintű  védelmét  biztosítja,  kivéve,  ha  az
aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
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- A jogosulatlan hozzáférés elleni  védelmet biztosító intézkedésekről,  ezen belül  a szoftver és
hardver  eszközök  védelméről,  illetve  a  fizikai  védelemről  (hozzáférés  védelem,  hálózati
védelem);

- Az  adatállományok  helyreállításának  lehetőségét  biztosító  intézkedésekről,  ezen  belül  a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés,
biztonsági mentés);

- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár,

vízkár,  villamcsapás,  egyéb  elemi  kár  elleni  védelemről,  illetve  az  ilyen  eseményeḱ
következtében bekovetkező károsodások helyreállí̈ thatoságáról (archiválás,́  tűzvédelem).

Melyek a főbb irányad  ó   jogszabályok tevékenységü  nkre?  
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló  az Európai Parlament és a

Tanács (EU) 2016/679 rendelete - (GDPR);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- (Info tv.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - (Ptk.);
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény - (Eker tv.);
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv.);
- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény - (Pktv.).

Egyéb informá  cio  k ́ 
Adatkezelő kijelenti,  hogy  a Tájékoztatónak az  időközben módosulando jogszabályi  háttérrel,  á
Szabályzattal és egyéb belso szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatásá̋ ra a jogot
fenntartja.

Kelt: 2020. majus hó 1 nap.́

Boros Péterné
MKKSZ elnök
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I. Melléklet - Igénybevett adatfeldolgozók

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG

Dura Stúdio Kft. 

1068 Budapest, Benczúr utca 45.
info  @dura.hu   

honlap üzemeltetése

K2Net Bt.

7634 Pécs Kétágú utca 7. 
dani@k2net.hu 

tagnyilvántartás üzemeltetése

Sárkány Informatikai Zrt.

1116 Budapest Vasvirág sor 52.
info@sarkany.hu  

tagkártya gyártása

Magyar Államkincstár

1054 Budapest Hold utca 4. tagdíjlevonás, tagdíjutalás

Pepitánti  Könyviteli  és
Szolgáltató Bt.

1046 Budapest, Erdősor út 24. fszt. 5. Bérszámfejtési  és  könyvelési
feladatok ellátása

Popovics  Péter  egyéni
vállalkozó

1031 Budapest, Római part 19. számítástechnikai  hardver  és
szoftver  eszközök  informatikai
működésének karbantartása
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3.0 változat érvényes: 2020. május 1. napjától.
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