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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Az IBK egyesület által végzett adatkezeléshez 

1. Adatkezelő megnevezése 

Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület (a továbbiakban: IBK) 

Székhely: 1074 Budapest, Hársfa u. 47. 
Postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Bélacigány u. 24. 
Kapcsolattartó: Csatlós Árpádné, IBK elnök 
E-mail: arpadne.csatlos@sap.com 
Telefon:  +36 (20) 344-4968 
Honlap: http://egyesulet.ibk10025.hu/  

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

A végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

• az általános adatvédelmi szabályozásról (GDPR) szóló rendelet (száma: EU 
2016/679), amely az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2016. május 4-én 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály 
hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)   

• a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. 
évi LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)   

• a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály 
hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)   

3. Az adatkezelés 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Családi- és utónév Tagsági nyilvántartás, kapcsolattartás, egyesületi tagokkal 
megosztott információ 

Születési dátum Azonosító adat kizárólag tagnyilvántartáshoz 

Anyja neve Azonosító adat kizárólag tagnyilvántartáshoz 

Postai elérhetőség Tagsági nyilvántartás, kapcsolattartás, egyesületi tagokkal 
megosztott információ 

E-mail cím Kapcsolattartás, egyesületi tagokkal megosztott információ 

Telefonszám Kapcsolattartás, egyesületi tagokkal megosztott információ 

Gyűjtési terület Cserekapcsolatok támogatása, egyesületi tagokkal 
megosztott információ 

 
A családi- és utónév, a születési dátum, az anyja neve és a postai elérhetőségi 
adatok megadása az egyesületi tagnyilvántartás miatt kötelező. Az e-mail cím, a 
telefonszám és a gyűjtési terület megadása önkéntes. 

mailto:arpadne.csatlos@sap.com
http://egyesulet.ibk10025.hu/
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3.2. Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön által kérelmezett és az IBK elnöksége által elfogadott 
egyesületi tagsága, a belépéssel Ön elfogadja az IBK által végzett adatkezelési 
tájékoztatóban foglaltakat. 

3.3. Az adatkezelés időtartama  

Az IBK a személyes adatokat az IBK tagsági viszony fennállásáig kezeli. Amennyiben 
a tagok esetében pénzügyi-számviteli adatok is keletkeznek, akkor a tagság 
megszűnése után még 5, illetve 8 évig tárolni kell azokat a személyes adatokkal 
együtt a számviteli törvényben foglaltaknak megfelelően. 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések  

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás  

Az Ön által megadott összes személyes adatokhoz az IBK elnöke férhet hozzá a 
feladatai ellátása érdekében, első sorban a tagnyilvántartás és a kommunikáció 
céljából. 
 
Az Ön által megadott csaldi- és utónév, postai elérhetőség, e-mail cím, telefonszám 
és gyűjtési terület adatokat az IBK elnöke megosztja elektronikus formában az IBK 
egyesület tagjaival. A többi adathoz csak a tagnyilvántartást végző IBK elnök férhet 
hozzá, illetve akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott IBK elnökségi tag. 
 
Az IBK az Ön által megadott személyes adatokat nem adja át más szervezet 
számára, kivéve, ha azt jogszabály írja elő, illetve a bíróság vagy a rendőrség 
megkeresi az IBK egyesületet, és a bírósági eljáráshoz vagy a nyomozáshoz az Ön 
személyes adatainak továbbítását rendeli el. 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Ön által megadott személyes adatokat az IBK elnök a saját számítógépén tárolja 
és gondoskodik rendszeres biztonsági mentésről. A személyes adatai tárolásához az 
IBK harmadik személy szolgáltatását nem veszi igénybe. 
 
Az IBK megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes 
adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan 
megváltoztatása ellen. Így például a tárolt személyes adatokhoz elsődlegesen csak 
az IBK elnöke férhet hozzá, akadályoztatása esetén csak az IBK elnök írásos 
engedélyével kaphat hozzáférést az IBK elnökség valamely másik tagja. 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

5.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet 
az IBK-tól, hogy az IBK tájékoztassa: 

• milyen személyes adatait, 

• milyen jogalapon, 

• milyen adatkezelési cél miatt, 

• milyen forrásból, 

• mennyi ideig kezeli, 

• az IBK kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
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Az IBK az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre 
küldött értesítésben teljesíti. 

5.2. A helyesbítéshez való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az IBK 
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail 
címét vagy postai elérhetőségét). Az IBK a kérelmét legfeljebb 30 napon belül 
teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül értesíti. 

5.3. Az adatok törlése 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a tárolt 
személyes adatai törlését, amely egyben az IBK egyesületi tagságának 
megszüntetését és jelenti. Az egyesületi tagság megszűnése esetén az IBK elnöke 
legfeljebb 30 napon belül köteles az Ön személyes adatait törölni az IBK 
tagnyilvántartásából, és erről az Ön által megadott elérhetőségen keresztül értesíti 
Önt. Ez alól kivételt képez az, ha a tagsága során pénzügyi-számviteli adatok is 
keletkeztek, ebben az esetben a tagság megszűnése után még 5, illetve 8 évig tárolni 
kell azokat a személyes adatokkal együtt a számviteli törvényben foglaltaknak 
megfelelően. 

5.4. A tiltakozáshoz való jog 

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, ha az IBK a személyes adatait közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná, 
illetéktelen harmadik fél számára kiadná. 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

Bírósági eljárás kezdeményezése 
 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az IBK 
egyesület ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön 
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek 
felsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztül tekintheti meg: 
http://birosag.hu/torvenyszekek.  
 

http://birosag.hu/torvenyszekek

