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Adatkezelési tájékoztató 

Magyar Autókölcsönzők Szövetsége 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1) 

bekezdése, valamint az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) bekezdése értelmében a Magyar Autókölcsönzők 

Szövetsége (nyilvántartási száma: 01-02-0006601; továbbiakban: MAKSZ) ezúton tájékoztatja Önt 

mint érintettet a MAKSZ által végzett adatkezelésekről. 

 

Mire használjuk az Ön adatait? 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civiltv.), valamint a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően annak 

biztosítására, hogy  

- Önt azonosítsuk; 

- kapcsolatot tartsunk Önnel; 

- a MAKSZ rendeltetésszerűen működjön, érdekképviseleti tevékenységét ki tudja fejteni; 

- a tagok jogaikat gyakorolhassák és kötelezettségeiket teljesíthessék; 

- a jogszabályokban meghatározott nyilvántartásokat a MAKSZ vezetni tudja; 

- a jogszabályok által meghatározott igazolásokat a MAKSZ kiadhassa. 

 

Az Ön mely adatait kezeljük és milyen célból? 

 

Személyes adat Adatkezelés célja 

MAKSZ tag által delegált képviselő, illetve 

MAKSZ tisztségviselő családi és utóneve 

azonosítás 

MAKSZ tag által delegált képviselő, illetve 

MAKSZ tisztségviselő lakcíme, tartózkodási 

helye, értesítési címe 

azonosítás, kapcsolattartás 

MAKSZ tisztségviselő adóazonosító jele MAKSZ rendeltetésszerű működése (vezető 

tisztségviselők adatait a nyilvántartást vezető 

bírósághoz be kell jelenteni), érdekképviseleti 

tevékenység kifejtése 

MAKSZ tisztségviselő születési helye, ideje MAKSZ rendeltetésszerű működése (vezető 

tisztségviselők adatait a nyilvántartást vezető 

bírósághoz be kell jelenteni), érdekképviseleti 

tevékenység kifejtése 

MAKSZ tag által delegált képviselő, MAKSZ 

tisztségviselő munkaköre és/vagy tisztsége a 

MAKSZ tagnál (munkáltatónál) és/vagy a 

MAKSZ-ban 

azonosítás, kapcsolattartás, tagsági jogok 

gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének 

biztosítása, MAKSZ rendeltetésszerű működése, 

érdekképviseleti tevékenység kifejtése 

MAKSZ tag által delegált képviselő, MAKSZ 

tisztségviselő elérhetőségi adatai (e-mail cím, 

telefonszám) 

kapcsolattartás 

egyéb szakmai szervezetek, partnerek, hatóságok 

tisztségviselőinek, alkalmazottainak, 

szakértőinek neve, beosztása / tisztsége, 

telefonszáma, e-mail címe 

MAKSZ rendeltetésszerű működése, 

érdekképviseleti tevékenység kifejtése 

szerződő partnerek (beszállítói és szállítói 

szerződések alapján) kapcsolattartóinak neve, 

beosztása / tisztsége, értesítési címe, 

telefonszáma, e-mail címe 

MAKSZ rendeltetésszerű működése, 

kapcsolattartás 
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Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 

 

a.) Azért, mert Ön ehhez hozzájárult. 

b.) Azért, mert az Ön által a MAKSZ-ban viselt tisztség betöltéséhez / a tagsági jogok 

gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges. 

c.) Azért, mert a MAKSZ jogos érdeke ezt megkívánja. 

d.) Azért, mert jogszabály erre kötelezi a MAKSZ-t. 

 

Ki jogosult az Ön adatainak kezelésére / feldolgozására? 

 

Adatkezelő: 

 

Magyar Autókölcsönzők Szövetsége 

2220 Vecsés, Hertz u. 2. 

Elnökség 

 

Adatfeldolgozó(k): jelenleg nincs ilyen személy, szervezet. 

 

Továbbá adatfeldolgozást végezhetnek azok a személyek és vagy cégek / szervezetek, akik eseti 

jelleggel rendezvényszervezést, illetve gyárlátogatásokat szerveznek a MAKSZ tagok részére, és amely 

rendezvényen vagy gyárlátogatáson Ön mint valamely MAKSZ tag által delegált természetes személy 

képviselő részt vesz. 

 

Meddig kezeljük az Ön adatait? 

 

A MAKSZ tagság / tisztség megszüntetésétől számított elévülési ideig, amely a Polgári Törvénykönyv 

szerint általában 5 év. 

 

Az Önt megillető jogosultságok 

 

Az érintett adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert 

az adatkezelő személyes adatokat kezel. 

 

A GDPR 4. cikk 1. pontja értelmében azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) 

vonatkozó bármely információ személyes adatnak minősül. Azonosítható az a 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. 

 

Az Ön mint érintett jogai a MAKSZ-szal mint adatkezelővel szemben: 

 

1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk) 

 

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató útján tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének 

az adatkezelőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az 

érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozóan. 

 

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és 

a GDPR-ban felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon. Az erre vonatkozó megkeresés 

kézhezvételétől számított legfeljebb 1 hónapon belül adjuk meg a tájékoztatást. 

 



3/4 

 

3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog (elfeledtetéshez való jog) és az 

adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 16. cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 

Önre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy elírást tartalmazó személyes adatokat. Figyelembe 

véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre 

vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek fennállása 

esetén. 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 

valamelyike teljesül:  

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez;  

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.  

 

4. tájékoztatás címzettek személyéről (GDPR 19. cikk) 

 

Ön jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy az adatkezelő kivel 

(címzettekkel) közölte az Ön személyes adatait. 

 

5. adathordozhatósághoz való jog a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok 

vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén (GDPR 20. cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. 

 

6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében (GDPR 21. cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a kezelése ellen. 

 

7. automatizált döntéshozatal esetén az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya (GDPR 22. 

cikk) 

 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy 

Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

 

Ez alól kivételt képez, ha a döntés:  
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- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 

szükséges;  

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 

lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét 

szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  

- az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.  

 

8. jogorvoslathoz való jog (GDPR 39., 57., 77., 79. cikkek és Infotv. 24. § (2) bekezdés, 52-58. §, 

22. §) 

 

Ön a jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

vagy bírósághoz fordulhat. 

 

A MAKSZ-nál adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező, ezért adatvédelmi tisztviselő 

nem működik a MAKSZ-nál. 

 

Tájékoztatjuk, hogy a GDPR szövege elérhető az alábbi linken:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

 

Továbbá tájékoztatjuk, hogy a GDPR szövegének egy nyomtatott példánya a MAKSZ Elnökségnél 

elérhető. 

 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni vagy ha kérdése van? 

 

A MAKSZ Elnöksége rendelkezésre áll kérdései megválaszolásához, illetve a fent ismertetett jogai 

gyakorlása esetén is az Elnökséget keresheti. 

 

A MAKSZ elnöke:   Sződi János 

értesítési címe:   2220 Vecsés, Hertz u. 2. 

telefonszáma:   06 30 9422 762 

e-mail címe:   janos.szodi@avalon-care.hu 

 

Jogorvoslati joga gyakorlásával kapcsolatosan a magyar adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amelynek 

pontos neve és elérhetőségei az alábbiak: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

+ 36 1 391 1400 

www.naih.hu 

 

Amennyiben bírósághoz kíván fordulni, Magyarországon pert – az érintett a választása szerint – az 

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek 

elérhetőségét az alábbi linken érheti el: https://birosag.hu/torvenyszekek  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
http://www.naih.hu/
https://birosag.hu/torvenyszekek

