
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 
 
1. Az adatkezelő személye és tevékenysége  
Adatkezelő megnevezése: Tudatos Motorosok Országos Egyesülete (TMOE) 
Adatkezelő székhelye: 2030 Érd, Dagály utca 10. 
Képviselő: Dobos Zoltán ügyvezető, Szimcsák Attila ügyvezető 
Nyilvántartási szám: 13-02-0007822 
Adószám: 19240682-1-13 
Az adatkezelő Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület (civil szervezet), amely 
tevékenységét Magyarország területén fejti ki. 
 
2. A szabályzat célja 
Jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy 

• 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 szóló 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a 
továbbiakban: GDPR) és 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) által rögzített rendelkezések 
figyelembevételével rögzítse a TMOE (a továbbiakban: egyesület) személyes adatokra 
vonatkozó adatkezelési és adatvédelmi elveket és részletszabályokat továbbá, 
meghatározza az egyesület személyes adatokra vonatkozó adatkezelési és 
adatvédelmi politikáját. 

3. A szabályzat személyi hatálya 
Jelen szabályzat személyi hatálya az egyesület tagságára, pártoló tagságára, az egyesület 
alapszabályában rögzített tevékenységeket igénybe vevő nem tagjaira, valamint az 
egyesülettel szerződéses jogviszonyban álló természetes személyekre és jogi személyek 
nevében eljáró természetes személyekre terjed ki. 
 
4. A szabályzat tárgyi hatálya 
Jelen szabályzat tárgya az egyesület által kezelt azon személyes adatokkal kapcsolatos 
rendelkezések, jogok és kötelezettségek meghatározása és rögzítése, amelyek az egyesület 
tevékenységének ellátása során jut az egyesület tudomására és kezelésébe. 
 
5. Értelmező rendelkezések 
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ; 
„azonosítható természetes személy”: aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége; 
„adatkezelő”: az I. pontban meghatározott személy, aki az adatkezelés céljait és eszközeit – 
önállóan vagy másokkal – meghatározza; 



„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez; 
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi, 
„adatfeldolgozó”: az a harmadik szervezet, aki részére az egyesület az általa kezelt egyes 
személyes adatokat feladatának ellátása céljából továbbítja. 
 
6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek  
„célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 
célból történhet meg; 
„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: a személyes adatok kezelését jogszerűen 
és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni; 
„adattakarékosság”: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, 
hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk; 
„pontosság”: a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakészeknek 
kell lenniük; 
Az egyesület az adatkezelése során a fentiekben részletesen definiált alapelvek mentén, a 
jóhiszeműség, a tisztesség és a transzparencia követelményeinek megfelelően jár el. 
 
7. A személyes adatok kezelésének és az adatfelvételnek célja 
Az egyesület személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog és kötelezettség 
érvényesítése érdekében kezel. Az egyesület minden esetben megfelel a konkrét és releváns 
adatkezelési célnak. A személyes adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen 
történik meg. Az egyesület mindig törekszik arra, hogy csak és kizárólag olyan személyes 
adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának eléréséhez elengedhetetlen. 
  
Adatkezelési célok: 

• az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás, az érintettet megillető 
jogosultságok gyakorlásának, illetve az érintettet terhelő kötelezettségek 
teljesítésének elősegítése, 

• az egyesületet terhelő kötelezettségek teljesítése, az egyesületet érintő jogok 
gyakorlása, 

• az érintettek jogainak teljes körű védelme. 
• A személyes adatok eltérő célból történő felhasználása  

Minden olyan esetben, amikor az egyesület adatkezelőként az általa kezelt személyes 
adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, akkor az egyesület 
erről az érintettet tájékoztatja; előzetes hozzájárulását beszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít 
arra, hogy az érintett az új felhasználási módot megtiltsa. 
 
Az érintettek kezelhető adatainak köre: 

• a tag viselt neve 



• születési neve 
• beceneve 
• születési helye, ideje 
• állampolgársága 
• levelezési címe 
• telefonszáma 
• E-mail címe 
• a tagsági jogviszony kezdete és vége 
• képzéseken való részvételek 
• motortípusa 
• profilfotója a honlapon 

 
Egyesületi weboldal 
Az egyesület honlapjához (www.tudatosmotoros.hu) és az egyesület által közölt 
információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap 
tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések 
megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói 
adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, 
látogatottsági statisztikák készítése. 
A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így 
lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal. A 
felhasználó a honlapon felugró ablakban a sütikre vonatkozó kérelmet bármikor 
visszautasíthatja. 
 
Az egyesületi tagok felhasználói fiókot regisztrálnak a honlapon. Az ott megadott adatok 
közül az alábbiak jelennek meg nyilvános profiljukban: 
 
 

• Név, becenév 
• Profilfotó 
• Motor képe, megnevezése 
• Képzettségi szint megnevezése 
• TMOE regisztrációjának dátuma 
• Aktuális tagsági szintje 
• Képzésen való részvételek 

  
Hírlevél 
Az egyesület a tagjai és a vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, érdeklődők számára az 
előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulásuk alapján hírlevelet küld. A hírlevél 
összeállításával, kiküldésével összefüggő technikai műveletek elvégzésére adatfeldolgozási 
megállapodás alapján, adatfeldolgozót vesz igénybe. 
  
Szakmai rendezvények 

Az egyesület rendszeresen szervez szakmai és egyéb közéleti rendezvényeket a tagok 
és a vele kapcsolatban álló egyéb partnerek, meghívottak számára. Az egyesület az 
érintettek előzetes, önkéntes, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján az ilyen 

http://www.tudatosmotoros.hu/


szakmai rendezvényekre meghívókat, segédanyagokat küld, és ebből a célból az 
érintettek adatait kezeli, nyilvántartja. 
 
8. A személyes adatok átadása és továbbítása harmadik személy részére 
Az egyesület az adatkezelés céljának teljesítése érdekében – adatfeldolgozás céljából – 
továbbíthatja meghatározott személyek és szervezetek részére az általa kezelt személyes 
adatokat. 
  
Szervezet megnevezése:   Arpanet Kft. 
Szervezet címe:                  9025 Győr, Töltésszer u. 3.    
Adattovábbítás célja:         Weboldal fejlesztés, üzemeltetés 
  
Szervezet megnevezése:   Arpanet Kft. 
Szervezet címe:                  9025 Győr, Töltésszer u. 3.  
Adattovábbítás célja:         Tárhely szolgáltatás 
  
Szervezet megnevezése:   Magyar Posta, Foxpost, UPC, DPD, 
Szervezet címe:                      
Adattovábbítás célja:          Szállítási feladatok, futárszolgálat   
  
Az egyesület az általa kezelt személyes adatokat e személyeken, illetve szervezeteken kívül 
nem adja át és nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag csak akkor, ha ahhoz az 
érintett kifejezetten hozzájárult. 
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez a személyes adatok statisztikailag 
összetett formában történő felhasználása, amelyek nem köthetők egyik érintetthez sem. 
Az egyesület egyes esetekben – bírósági, büntetőeljárásban történő megkeresés, illetve 
egyéb jogsértés esetén – hozzáférhetővé teszi az általa kezelt személyes adatokat. 
Az egyesület az ilyen különleges adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, azokról 
elektronikus nyilvántartást vezet. 
 
9. A személyes adatok kezelésének jogalapja  
Figyelemmel az egyesület alapszabályban meghatározott céljára, illetve az ott szereplő 
tevékenységeire, az egyesület adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 
Az érintett jogosult arra, hogy az általa megadott személyes adataira vonatkozó 
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson 
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Az egyesület a jelen szabályzat 8. pontjában megjelölt személyek és szervezetek részére 
történő adattovábbításokat az érintett külön hozzájárulása nélkül végezheti el. 
 
10. Az érintettek jogai és az érvényesítés módja  
Az érintett kérelmére az egyesület – az érintettet megillető hozzáférési jogának megfelelő 
érvényesítése érdekében – tájékoztatást ad az érintett által kezelt adatairól, azok forrásairól, 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól. Az egyesület köteles megadni a tájékoztatást.  
Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát az egyesület helyesbítse, 
illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai 



törlését („elfeledtetését”), személyes adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes 
adatainak kezelése ellen. Az egyesület tájékoztatja az érintettet a törlés tényéről. 
  
11. A személyes adatok védelme 
Az egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, a személyes 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 egyesülettel kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb személyek, szervezetek, 
illetve vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. 
 


