
 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az Európai Unió általános 

adatvédelmi rendeletében (GDPR: General Data Protection Regulation) kötelezően előírt és 

alkalmazandó szabályok tekintetében felülvizsgáltuk és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy az 

abban, valamint a hazai hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően 

végezzük. 

1 AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Az Adatkezelő megnevezése: Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület 

Elérhetőségeink: 

Székhelyünk, postai címünk: 2132 Göd, Margit u. 16. 

E-mail címünk: godert@godert.hu 

Telefonszámunk: +36308963139 

2 ALKALMAZOTT JOGSZABÁLYOK 

A személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt 

jogszabályi előírásoknak megfelelően végezzük: 

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezés (általános 

adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR: General Data Protection Regulation; 

• 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és 

információszabadságról; 

• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról. 

3 AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

Elkötelezettek vagyunk a weboldalunkat meglátogató érdeklődők, Egyesületünk tagjai, támogatóink, 

munkatársaink és szerződéses  partnereink személyes adatainak védelmében egyaránt, kiemelten 

fontosnak tartjuk minden érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
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A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és 

szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeinkkel összefüggésben folytatott minden 

adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályok alapján jelen tájékoztatóban meghatározott 

előírásoknak. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályi előírásokról részletes információkat 

olvashat a jelen tájékoztató elején található „Alkalmazott jogszabályok” fejezetben. 

Az Egyesületünk által végzett adatkezelések önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi 

felhatalmazáson egyaránt alapulhatnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében 

személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

A jogszabályban meghatározott, kötelező adatkezelések esetében az érintett információs 

önrendelkezéshez fűződő jogainak érvényesítését a jelen tájékoztatóban, az alábbiakban 

részletesen meghatározottak szerint biztosítjuk. 

4 AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 

A személyes adatok kezelésének jogszerűségét és biztonságát az alábbi főbb intézkedésekkel 

garantáljuk: 

• személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében kezelünk; 

• kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az adatkezelés céljának eléréséhez 

feltétlenül szükségesek; 

• a személyes adatokat a tagsági jogviszony fennállásának ideje alatt, illetve kizárólag addig 

kezeljük, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban jogszerűen igény érvényesíthető vagy 

ameddig azok kezelését törvény előírja; 

• a személyes adatokat töröljük, amennyiben további kezelésükhöz az érintett hozzájárulása 

nem áll rendelkezésre vagy ahhoz nincs törvényi jogalap (pl.: ha az adatkezelés célja 

megszűnik vagy az adatkezelés előzetesen meghatározott időtartama letelik); 

• az informatikai rendszereinkben kezelt adatokhoz és a papír alapú iratokhoz a hozzáférést 

munkatársaink számára is engedélyhez kötjük, a jogosultságok kiosztásának alapelve, hogy 

kizárólag a munkavégzésükhöz szükséges adatokat ismerhetik meg;  

• a személyes adatok kezelését végző, azokhoz hozzáféréssel rendelkező munkatársaink a 

feladatellátásuk során megismert, tudomásukra jutott információkra vonatkozóan 

titoktartási kötelezettségükről írásos nyilatkozatot tesznek. 

5 AZ ÖN JOGAI 

Bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (e-mailben, 

illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon). Felhívjuk a figyelmét, hogy 

telefonon történő megkeresése esetén – amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos igénye indokolja 

(pl.: adatainak törlését kéri) –, akkor azonosítanunk kell abból a célból, hogy jogosult-e a kérésre, 



 
 

mielőtt teljesítjük azt. Amennyiben személyazonossága igazolása nem lehetséges, akkor kizárólag 

általános tájékoztatást adhatunk az adatkezeléssel kapcsolatban. Emiatt javasoljuk, hogy kérdését 

vagy igényét lehetőleg írásban jelezze. 

Szintén bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását, ha például azok megváltoztak (pl.: 

neve, címe, stb.), vagy amennyiben azt tapasztalja, hogy például hibásan adta meg vagy tévesen, 

illetve hiányosan rögzítettük azokat. 

Adatai törlését is kérheti, s ha annak nincs jogszabályi akadálya, akkor kérésének haladéktalanul 

eleget teszünk (ellenkező esetben pedig tájékoztatjuk a törlés megtagadásának indokáról). 

Amennyiben olyan kérdése merülne fel, amely jelen adatkezelési tájékoztatónk alapján nem 

egyértelmű, kérjük, hogy forduljon hozzánk bizalommal fenti elérhetőségeinken! 

Törekszünk arra, hogy minél gyorsabban választ adjunk, viszont amennyiben kérdése megfelelő 

megválaszolása több időt vesz igénybe, akkor legfeljebb 15 napon belül vállaljuk a válaszadás 

teljesítését. 

6 KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT? 

Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére munkatársaink jogosultak. 

7 AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, 

harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását 

adta. Kivételt képeznek ez alól a törvényben előírt kötelező adatszolgáltatások, amelyek esetében 

azokat az adott szervezet, illetve hatósági vizsgálat esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, 

ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat 

kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez jogszabályi 

előírásban meghatározott feladatunk.  

Az adatkezelési tevékenységeinket részletesen bemutató következő fejezetekben az 

adattovábbítás címzettjeiről további információkat olvashat. 

8 PANASZKEZELÉS ÉS TOVÁBBI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 

megfelelően történjék. Amennyiben úgy érzi, hogy nem feleltünk meg ennek vagy bármilyen 

kérdése merülne fel ezzel kapcsolatban, kérjük jelezze számunkra fenti elérhetőségeinken. 

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért – 

amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő magatartását – a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, alábbi elérhetőségein: 

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 



 
 

Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: +3613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: www.naih.hu 

9 ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEINK 

9.1 WEBOLDALON, KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLETEN MEGJELENÍTETT KÉP- ÉS 

VIDEÓFELVÉTELEK 

Weboldalunkon (http://www.godert.hu), illetve közösségi médiás felületünkön 

(https://www.facebook.com/godert.hu/) rendszeresen beszámolunk az egyesületünket, 

tevékenységünket érintő aktuális hírekről és eseményekről, amelyek kapcsán kép-, illetve 

videófelvételeket is megjelentetünk. 

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a weboldalon, illetve a közösségi média felületen 

megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy 

jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk 

minden esetben. 

Az adatkezelés célja: A weboldal, illetve közösségi média felület látogatóinak 

tájékoztatása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve 

a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes 

hozzájáruláson alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A publikált tartalmakon (felvételeken) szereplő, beazonosítható, 

felismerhető természetes személyek képmása. 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott 

tartalom törlésének időpontjáig. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk, ugyanakkor a weboldalon, 

illetve közösségi média felületen nyilvánosságra hozott 

információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki 

meglátogatja az adott oldalt. 

9.2 KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK 

Elérhetőségeink bármelyikén felveheti Velünk a kapcsolatot. A kapcsolatfelvétel során megadott 

személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk. 
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Az érdeklődéssel, információkéréssel kapcsolatos megkeresések adatait nem rögzítjük külön e 

célra szolgáló informatikai alkalmazásban, azok kezelését papír alapon vagy levelező 

rendszerünkben végezzük. 

Az adatkezelés célja: Az érdeklődők tájékoztatásának biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve 

a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes 

hozzájáruláson alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által 

önkéntesen megadottakat kezeljük: 

• név, 

• e-mail cím, 

• telefonszám, 

• cím (postai cím). 

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában 

jogszerűen igény érvényesíthető, annak igazolhatósága céljából 

adatait legfeljebb 5 évig megőrizhetjük. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk harmadik felek számára. 

9.3 TAGOK SZEMÉLYES ADATAI – TAGNYILVÁNTARTÁS, JELENLÉTI ÍVEK 

Az adatkezelés célja: Az egyesület működésével kapcsolatban jogszabályban előírt 

nyilvántartási és adminisztrációs kötelezettségek teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról 

A kezelt adatok köre: • név; 

• anyja neve; 

• születési hely, idő; 

• állandó lakcím; 

• aláírás (nyilatkozatokon, jelenléti íveken). 

Az adatkezelés időtartama: A tagsági jogviszony megszűnéséig, kivéve, ha a jogviszonnyal 

összefüggően jogszerűen igény érvényesíthető, annak 

igazolhatósága céljából adatait legfeljebb 5 évig megőrizhetjük. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk harmadik felek számára. 



 
 

9.4 TAGOK SZEMÉLYES ADATAI – ELÉRHETŐSÉGI, KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK 

Az adatkezelés célja: A tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve 

a GDPR 6. cikk 1. a) pontjában előírtak szerint önkéntes 

hozzájáruláson alapul az adatkezelés. 

A kezelt adatok köre: A kapcsolattartásra az alábbi adatok közül az Ön által 

önkéntesen megadottakat kezeljük: 

• e-mail cím, 

• telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: Az elérhetőségi, kapcsolattartási adatait az önkéntes 

hozzájárulása visszavonásáig kezeljük. 

Az adatok továbbítása: A kezelt adatokat nem továbbítjuk harmadik felek számára. 

9.5 SZERZŐDÉSES PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE 

Az adatkezelés célja: Az Egyesület szerződéses partnereinek nyilvántartása, a 

kapcsolattartás biztosítása, illetve jogszabályi kötelezettség 

teljesítése. 

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve 

a GDPR 6. cikk 1. b) pontjában előírtak alapján szerződésen, 

valamint az alábbi hatályos jogszabályi előírásokon alapul az 

adatkezelés: 

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

• az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 

A kezelt adatok köre: A szerződött partner, illetve képviselői, kapcsolattartói 

beazonosításához, a velük történő kapcsolattartáshoz, a 

szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez és jogszerűségének 

igazolásához, továbbá a számlák- és egyéb pénzügyi bizonylatok 

kiállításához szükséges adatok közül az alábbi adatok: 

• név (cég neve, cég tulajdonosa, képviselője, 

kapcsolattartója neve); 

• cím (székhely, számlázási cím); 

• adószám; 



 
 

• e-mail cím; 

• telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama: A pénzügyi bizonylatok (pl.: számlák) megőrzési ideje az adóügyi 

önellenőrzés biztosíthatósága érdekében legfeljebb 8 év. 

Az adatok továbbítása: A pénzügyi bizonylatok, számlák tartalmát szerződés számviteli 

szolgáltató partnerünk, mint adatfeldolgozó számára továbbítjuk 

(Dobos Ildikó Judit e.v.; székhelye: 2120 Dunakeszi, Kassa utca 

26.; adószáma: 66591850-1-33). Emellett a pénzügyi bizonylatok 

(pl.: számlák) tartalmát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára 

kötelesek vagyunk átadni. 

9.6 GOOGLE ANALYTICS SZOLGÁLTATÁS ALKALMAZÁSA 

Weboldalunk látogatottságának, forgalmi adatainak, illetve teljesítményének elemzése, mérése 

céljából igénybe vesszük a Google Analytics szolgáltatást. A Google sütiket (cookie) használ, helyez 

el az a weboldalt meglátogató készülékén a szolgáltatás megvalósításához, viszont ezek nem 

tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. A Google Analytics adatkezeléséről 

további információkat ide kattintva olvashat. 

A Google Analytics által alkalmazott sütik használatát – minden további sütivel együtt – bármikor  

letilthatja. A készülékén tárolt sütik tartalmához bármikor hozzáférhet, azt megismerheti, 

megnézheti és törölheti is. 

A sütik kezelésére, használatuk letiltására vagy törlésére az ismert internet böngésző 

programoknak általában a beállításaik között, jellemzően a biztonság, adatvédelem vagy 

adatvédelmi beállítások elnevezésű almenüben, süti vagy cookie néven van lehetősége.  

További információkat a sütik kezeléséről az adott program súgójában, illetve a következő 

hivatkozásokon, a program nevére kattintva találhat: Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, 

Edge. 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics szolgáltatás az Ön álta meglátogatott 

weboldalakról adatokat gyűjtsön, lehetősége van azt megtiltani az erre a célra használható 

program telepítésével és használatával. A Google Analytics adatgyűjtését letiltó böngésző 

bővítményről további információkat ide kattintva olvashat, letölteni, illetve telepíteni innen tudja. 

 

Az adatkezelés célja: A weboldal teljesítményének mérése, a használatára vonatkozó 

statisztikák készítése érdekében a weboldalt felkereső látogatók 

munkameneteinek egymástól való megkülönböztetése. 

A kezelt adatok köre: A Google Analytics szolgáltatás a weboldal teljesítményének 

mérésére, a használatára vonatkozó statisztikák készítéséhez 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.google.com/analytics/answer/6245164?hl=hu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 
 

sütiket használ, amelyek a szolgáltatás által értelmezhető 

információkat (betűkből, számokból és egyéb írásjelekből álló 

egyedi karaktersorokat) tartalmaznak, viszont személyes 

adatokat nem. 

Az adatkezelés időtartama: A Google Analytics szolgáltatás által alkalmazott sütik 

érvényessége többféle lehet. Vannak olyan sütik, amelyek 

érvényessége lejár, amikor Ön bezárja az oldalt az internet 

böngésző programjában, illetve van néhány olyan is, amelynek 

az érvényessége ennél is rövidebb (1 perc) vagy esetleg 

lényegesen hosszabb (pl.: 24 óra vagy például 2 év). Ugyanakkor 

a hosszabb időre érvényes sütik tartalmához weboldalunk – és 

ezen keresztül a Google Analytics szolgáltatás is – kizárólag 

akkor férhet hozzá, ha Ön újra felkeresi weboldalunkat 

ugyanarról a készülékről és ezeket a sütiket időközben nem 

törölte le arról. 

Az adatok továbbítása: A weboldalról összegyűjtött információk a Google számára 

automatikusan továbbításra kerülnek, viszont ezek nem 

tartalmaznak (nem is tartalmazhatnak!) személyes adatokat. Az 

összegyűjtött és továbbításra kerülő információk a weboldal 

látogatóinak beazonosítására nem, csupán a munkamenetek 

egymástól történő megkülönböztetésére alkalmas statisztikai 

adatok. 

10 AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ELÉRHETŐSÉGE 

Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására, amely 

indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az arra alkalmazott 

technológia megváltozása esetén egyaránt. 

Amennyiben a módosítás az Ön személyes adatainak kezelését is érinti, akkor erről haladéktalanul 

tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését – a törvényben előírt kötelező adatkezelések 

kivételével – felfüggesztjük mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra. 

Jelen Adatkezelési tájékoztató mindenkori aktuális, hatályos verziójának az érintettek számára 

történő hozzáférését annak nyilvánosan elérhetővé tételével biztosítjuk. 

 

Hatályos: 2021. május 26. napjától visszavonásig. 


