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A MOM Rádióklub személyes adat kezelési szabályzata

1.  Az adatkezelési szabályzat alapja:

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  helyezéséről  (általános  adatvédelmi
rendelet)

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről
szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási
aktus  tervezete  nemzeti  parlamenteknek való megküldését  követően,  tekintettel  az Európai  Gazdasági  és
Szociális Bizottság véleményére (1), tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére (2), rendes jogalkotási
eljárás keretében (3), mivel:

" A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió
Alapjogi  Chartája  Charta)  8.  cikkének  (1)  bekezdése  és  az  Európai  Unió  működéséről  szóló  szerződés
(EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok
védelméhez."

2.  Az adatkezelés szükségessége:

 A MOM Rádióklub, (továbbiakban Rádióklub) működése, államigazgatás felé fennálló kötelezettségei miatt
tagnyilvántartást vezetni köteles.

3. A Rádióklub tagnyílvántartásának adatkezelése:

Minden  Rádióklubba  tartozó  tagról  a  klub  csupán  a  legszügségesebb  azonosító  adatokat  tárolja,  a  tag
egyértelmű azonosíthatósága biztosításra.

Ezen adatok felsorolása:

 Név,

 Születési hely és idő,

 Anyja neve,

 Lakcím
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 Rádióamatőr azonosító hívójel

 E-mail cím 

 Versenyzői engedély megléte, érvényessége, kategóriája

 Versenybírói engedély megléte, érvényessége, kategóriája 

 Szakirányú képzettsége

 Idegennyelv ismerete

4. Az adatok nyilvánossága:

"(58)  Az átláthatóság elve megköveteli,  hogy a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott tájékoztatás
tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, valamint hogy azt világos és közérthető nyelven
fogalmazzák meg, illetve – ezen túlmenően – szükség esetén vizuálisan is megjelenítsék. Az ilyen tájékoztatás
nyújtható elektronikus formátumban is, így például a nyilvánosságnak szánt tájékoztatás közölhető valamely
honlapon keresztül.  Ez  különösen olyan helyzetekben  lehet  fontos,  amikor  a  szereplők  nagy száma és  a
gyakorlat  technológiai  összetettsége  megnehezíti  az  érintett  számára annak megismerését  és  megértését,
hogy gyűjtenek-e róla személyes adatokat, és ha igen, ki és milyen célból, ilyen például az online reklámozás
esete.  Mivel a gyermekek különös védelmet  igényelnek,  a kifejezetten gyermekekre vonatkozó adatkezelés
vonatkozásában  minden  információt  és  kommunikációt  olyan  világos  és  közérthető  nyelven  kell
megfogalmazni, amelyet a gyermek könnyen megért."

A Rádióklub honlapján a klub az arányosság elve betartása mellett tájékoztat a klub tagjairól.  A tájékoztatás
a tagok azonosításra terjed ki, (név, hívójel) abból a célból, hogy a felügyeleti szervek ellenőrízhessék a klub
szabályos működését, illetve társadalmi szervezet lévén a csatlakozni vágyók megismerhessék a klub tagjait.

A speciális személyes adatok, mint születési hely és idő, anyja neve, lakcím a klub honlapján, beszámolóiban
nem találhatóak meg.

Ezen adatokat kizárólag azok ismerhetők meg, akiket a (EU) 2016/679 rendelete, vagy az az alapján hozott
Magyar törvény erre felhatalmaz.

5. Az adatok örzése: 

 A Rádióklub  adatkezelési,  adattárolási  szabályzata   biztosítja,  hogy a  személyes  adatok  alapértelmezés
szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú
személy számára.

Ezen cél megvalósítása érdekében a Rádióklub tagjairól a Rádióklub sem harmadik fél részére, sem a klub
tagjai részére nem ad ki a honlapon nem szerepló érzékeny adatot (pl telefonszám, e-mail cím)

A Rádióklub minden lehetséges módon korlátozza illetéktelen személyek részére az adatokba való betekintést
az adatok tárolóhelyének fizikai védelmével, illetve az online lekérési lehetőség megakadályozásával

6. A Rádióklub - mint civil szervezet- jogállásából fakadó különleges megosztott adatai  
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A Rádióklub éves közgyűléseiről, pénzügyi elszámolásáról a Magyar törvények szerint köteles a honlapján
beszámolókat nyilvánosságra hozni.  ezen beszámolók hitelességét a beszámolókon található aláírások  és
nevek  adják,  ezáltal  azonban  az  aláírók  speciális  adata,  az  aláírás  nyilvánossá  válik.   Ezen  adat
nyilvánosságát a Rádióklub nem támogatja, de a törvényi előírások sajnos megkövetelik a közzétételt. 

A Rádióamatőr Sportban minden vizsgázott rádióamatőr a vizsga alkalmával saját hívójelet kap, melyet a
sportban különleges azonosításra használnak. Ez a hívójel, nem különíthető el a hívójel tulajdonosától, és
mint speciális sportcélú adat rögzítésre kerül.

A Rádióklub, amennyiben tagja egyéb szervezetnek, a klub tagjainak listáját (név, hívójel) az ernyőszervezet
részére  tagnyilvántartás  céljából  átadhatja.  Az  adatközlés  csak  a  szükséges  és  elégséges  adatok  körére
vonatkozik.

7. Az adatok érvényessége, tárolási ideje:

A Rádióklubban  tárolt  adatok  hitelességét  a  Rádióklub  nem  ellenőrzi,  azok  hitelességét  az  adatközlő
aláírásával igazolja.

A Rádióklub tagjának adatai tagsága megszűnésével törlődnek. A Rádióklub a volt tagokról csak az elmúlt és
archivált éves bírósági beszámolóiban tart -elkerülhetetlenül- adatokat. (név, aláírás)

8. Érzékeny adatok köre: 

A Rádióklub a személyes adatok biztonságáról oly módon gondoskodik, amely az érintett érdekeit és jogait
potenciálisan veszélyeztető tényezőket figyelembe veszi, és amely megakadályozza egyebek között az olyan
hatások  érvényesülését,  amelyek  a  természetes  személyek  közötti  hátrányos  megkülönböztetést
eredményeznek  faji  vagy  etnikai  származás,  politikai  vélemény,  vallási  vagy  világnézeti  meggyőződés,
szakszervezeti tagság, genetikai vagy egészségi állapot, szexuális irányultság vagy nemi identitás alapján,
illetve amelyek ilyen hatást kiváltó intézkedésekhez vezetnek.

A 8.  pont  végrehajtása  érdekében  a  Rádióklub  semmilyen  vallási,  egészségügyi  állapoti,  egyéb  tagsági,
etnikai,  világnézeti  adatot  nem  gyűjt  és  nem  tárol.  Ezáltal   leegyszerűsödnek  a kockázatok
mérséklésére irányuló intézkedések. 

A tárolt  adatok valószínűsíthetően  nem esnek magas kockázattal  járó adatkezelés
témakörébe.

9. A gyermek hozzájárulására az adatkezelés vonatkozásában:

 A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan
mértékben  jogszerű,  ha  a  hozzájárulást  a  gyermek  feletti  szülői  felügyeletet  gyakorló  adta  meg,  illetve
engedélyezte.  (2. sz. melléklet)

Az  adatkezelő  –  figyelembe  véve  az  elérhető  technológiát  –  ésszerű  erőfeszítéseket  tesz,  hogy  ilyen
esetekben ellenőrizze,  hogy a hozzájárulást  a gyermek feletti  szülői felügyeleti  jog gyakorlója adta meg,
illetve engedélyezte. 

10. Az adatkezelés hozzájárulása:
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Mivel az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy
az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. E-tény igazolására a Rádióklub tagjai „Adatkezelési
Hozzájárulás” űrlapon aláírásukkal igazolják, hogy beleegyeznek az adataik rögzítéséhez.  (1. sz melléklet)

11. Az adatkezelés visszavonásának joga – Elfeledéshez való jog:

 Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Mivel  a  MOM  Rádióklub  adatkezelése  a  szükséges  és  kötelező  adatokra  korlátozódik,  az  adatkezelés
megtiltása  a  civil  törvénynek  megfelelően  a  tag  Rádióklubi  tagságának  megszűnésével  jár.  A tagság
megszűnése után az adatkezeléssel megbízott személy (az egyesület elnöke) a lehető legrövidebb időn belül
törli a volt tag adatait a Rádióklub védett adatbázisából.

12. Adatkezelési incidens kezelése:

(1) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak,
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.

(2)    Az adatfeldolgozó az adatvédelmi  incidenst,  az  arról  való  tudomásszerzését  követően indokolatlan
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

(3)   Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább:

a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és
hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott  esetben az adatvédelmi  incidensből  eredő esetleges  hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.

(4)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

(5)    Az  adatkezelő  nyilvántartja  az  adatvédelmi  incidenseket,  feltüntetve  az  adatvédelmi  incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy
a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

13. Az adatvédelemmel megbízott személy:

Az adatkezelő személyét a közgyűlés választja. A közgyűlés határozata szerint, a mindenkori elnök felelős az
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adatvédelemért.

14. A kártérítéshez való jog és a felelősség:

(1)   Minden olyan személy, aki e szabályzat megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.

(2)   Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az
e rendeletet  sértő adatkezelés  okozott.  Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az
adatkezelés  által  okozott  károkért,  ha  nem  tartotta  be  az  e  rendeletben  meghatározott,  kifejezetten  az
adatfeldolgozókat  terhelő  kötelezettségeket,  vagy  ha  az  adatkezelő  jogszerű  utasításait  figyelmen  kívül
hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

(3)   Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül az e cikk (2) bekezdése szerinti felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

(4)   Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett
ugyanabban az adatkezelésben, és – a (2) és (3) bekezdés alapján – felelősséggel tartozik az adatkezelés által
okozott  károkért,  minden  egyes  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  az  érintett  tényleges  kártérítésének
biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

(5)   Ha valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó a (4) bekezdéssel összhangban teljes kártérítést fizetett az
elszenvedett  kárért,  jogosult  arra,  hogy  az  ugyanazon  adatkezelésben  érintett  többi  adatkezelőtől  vagy
adatfeldolgozótól visszaigényelje a kártérítésnek azt a részét, amely megfelel a (2) bekezdésben megállapított
feltételek értelmében a károkozásért viselt felelősségük mértékének.

A kártérítéshez való jog érvényesítését bíróság előtt kell megindítani.

15. Adatvédelmi hatásvizsgálat szükségessége: 

A Rádióklub  adatkezelése valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal, ezért adatvédelmi hatásvizsgálat
elvégzésére a GDPR felmentést ad. A GDPR szükséges vizsgálata következők teljesülése esetén kötelező:

 természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése,
amely  automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a természetes
személy  tekintetében  joghatással  bíró  vagy  a  természetes  személyt  hasonlóképpen  jelentős
mértékben érintő döntések épülnek; 

 a  személyes  adatok  különleges  kategóriái (Rendelet  9.  cikk),  vagy  a  büntetőjogi  felelősség
megállapítására  vonatkozó  határozatokra  és  bűncselekményekre  vonatkozó  személyes  adatok
(Rendelet 10. cikk) nagy számban történő kezelése; vagy 

 nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése.

A MOM Rádióklub profilalkotást, automatizált adatkezelést, személyes jellemzők rögzítését, elemzését nem
végzi, 

személyes adatok különleges kategóriáit nem gyűjti, semmilyen jellegű megfigyelést nem végez.
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ZÁRADÉK

A jelen Adatkezelési szabályzatot a rádióklub 2018. április 22-i közgyűlése elfogadta és a mai nappal hatályba léptette.

Budapest, 2018. április 22-én 

Joubert Attila
      elnök
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1.sz melléklet: Adatkezelési Hozzájárulás

Alulírott   __________________________________________________ hozzájárulok, hogy 

azonosításomhoz szükséges személyes adataimat a MOM Rádióklub rögzítse, kezelje.

Tudomásul veszem, hogy adataimat a Rádióklub a civil törvénynek megfelelően a Rádióklub felügyeletét
végző szerveknek azok kérésére átadja, illetve azon országos szervezetek részére az adatok szűkített listáját
átadja (név, hívójel) amelyekhez a Rádióklub a klubgyűlések határozatainak megfelelően csatlakozik. (pl.
országos sportszövetség)  

Kelt: __________________________      Aláírás : ______________________________________ 
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2.sz melléklet: Adatkezelési Hozzájárulás 16. életévét be nem töltött gyermek esetén

Alulírott         __________________________________________________ elismerem, hogy 

_________________________________nevű gyermek feletti  szülői felügyeleti  jog gyakorlója vagyok, és

engedélyemet  adom,  hogy a  gyermek  szükséges  személyes  adatait  a  MOM Rádióklub  rögzítse,  kezelje.

Tudomásul  veszem,  hogy  a  gyermek  adatait  a  Rádióklub  a  civil  törvénynek  megfelelően  a  Rádióklub

felügyeletét végző szerveknek azok kérésére átadhatja, illetve azon országos szervezetek részére az adatok

szűkített  listáját  átadja (név, hívójel)  amelyekhez a Rádióklub a klubgyűlések határozatainak megfelelően

csatlakozik. (pl. országos sportszövetség)  

Kelt: __________________________      

Aláírás : ______________________________________ 
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