
METEOR Természetbarát Turista Egyesület 

adatkezelési szabályzata 

 

1./ A szabályzat célja: 

Az egyesület tagjainak és az egyesület túraversenyein valamint túramozgalmaiban résztvevőknek- 
továbbiakban érintetteknek- önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján: 

-adataik nyilvántartása, kezelése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

-a tagok tevékenységének nyilvántartása, 

-kitüntetések, elismerések nyilvántartása, 

-hírlevelek küldése a tagok elektronikus és / vagy postai címére, 

-túra eredmények közzététele. 

2./ A szabályzat alapját képező jogszabály: 2011.éviCXII.törvény azt információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról. 

3./A szabályzat hatálya kiterjed az egyesület tisztségviselőire, rendes -, tiszteletbeli és pártóló 
tagokra, valamint az egyesület túraversenyein , túramozgalmain résztvevőkre. 

4./Az egyesületben a fenti adatok kezeléséért az egyesület elnöke ill. az általa kijelölt egyesületi tag a 
felelős. 

5./Az adatkezelő neve, székhelye: METEOR Természetbarát  Turista Egyesület 7400 Kaposvár, 
Veszprém u. 15. 

6./ Elérhetőség: email:meteor.tte.kaposvar@gmail.com 

7./ Az adatkezelés megnevezése:  

Az  adatkezelés az egyesületi tagok esetén a tagnyilvántartás, az egyesület túraversenyein, 
túramozgalmain résztvevőknek pedig a különböző eseményeken, versenyeken való részvételhez 
szükséges személyes adatok és elért  eredményeik rögzítése. Mindezen adatok az érintetek önkéntes, 
tájékozott és határozott hozzájárulása alapján kerülnek rögzítésre. 

A kezelt adatok köre: 

a./ Egyesületi tagok esetében: 

-név, születési év, 

-anyja neve,  

-születési hely, idő, 

-foglalkozás, 

-lakcím, értesítési cím, 

-telefonszám, e-mail, 

-túravezetői, túrázói minősités, 



- a túrázással, természetjárással kapcsolatos kitüntetések, elismerések. 

b./ Az egyesület túraversenyein, túramozgalmain résztvevők esetében: 

-név 

-születési év 

-lakcím 

-telefonszám,  

c./A szálláshelyeket igénybevevők esetében: 

- név, 
- személyi azonosító, 
- lakcím, 
- telefonszám, 
- e-mail eléárhetőség 

8./ Az adatkezelés célja: 

a./ Az egyesületi tagok esetében: 

-az egyesületi tagok azonosíthatósága személyes adatokkal, 

-folyamatos kapcsolat és tájékoztatás feltételeinek biztosítása, 

-túravezetők, jelzésfestők nyilvántartása, 

-a tagok természetjárásban elért eredményeik és elismeréseik nyilvántartása, 

b./ Az egyesület túraversenyein, túramozgalmain résztvevők esetében: 

-versenyen indulók, túramozgalomban részt vevők azonosítása, 

-statisztikai adatok készítése a fenti programokról. 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes 
adatokat harmadik személynek nem adhat át, kivéve MTSZ-nek a tagdij jogviszony igazolásához(név, 
születési hely, idő, anyja neve). Ez nem vonatkozik az esetleges törvény által előírt kötelező 
adat-továbbításra. 

9./ Az adatkezelés időtartama: 

a./ Egyesületi tagok esetében a tagsági viszony kezdetétől annak megszűnéséig. A tagsági viszony 
megszűnéséről aza alapszabály rendelkezik. 

b./ A túraversenyen, túramozgalomban résztvevők esetén az adatkezelő saját  nyilvántartásában 
statisztikai adatként megőrzi az érintettek nevét, születési évét, lakcíméből a helyesig nevét. Az 
adatkezelés fennáll az egyesület működésének végéig. 

10./ A személyes adatok törlése, a személyi adatokban bekövetkezett változás: 

Az egyesületi tagok tagságuk fennállása alatt nem kérhetik adataik törlését. A tagság megszűnésekor 
az adatkezelő a tárgyévet követően legkésőbb az éves, rendes közgyűlésig írásban köteles közölni az 
adott személlyel, hogy adatait a tagnyilvántartásból törölték. 



A versenyeken, túramozgalmakon résztvevők  adataik törlési igényét írásban kérhetik az 
adatkezelőtől, melyről az adatkezelő  30 napon belül írásban köteles tájékoztatni az érintettet. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás bejelentése csak az egyesületi tagok számára - 
változás bekövetkeztétől számított 5 munkanapon belül-  kötelező.  

11./ Az adatkezelő a birtokában lévő személyes adatokat tovább nem dolgozza fel, ezért 
adatfeldolgozásra megbízást nem ad. 
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12./ Az adatkezelés módosításának lehetősége: 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot az érintetteknek a honlapon történő              
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

13./Az érintettek joga a személyes adataik kezelésével kapcsolatban: 

A személyes adatok kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre           
tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,            
időtartamáról, ill. kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait. A tájékoztatást igénylő               
kérelmét az egyesület e-mail címére vagy a székhelyére címzett posta úton kell eljuttatni, amelyre 15               
napon belül választ kell kap az érintettnek. 

14./ Jogérvényesítési lehetőségek: 

Az érintett jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az          
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság elött            
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. 

 

Záradék:  

A fenti szabályzatot az egyesület 2018. március 3. napján tartott közgyűlési felhatalmazása alapján az              
elnökség elfogadta 2018. július 4-én. 

 

Kaposvár, 2018. július 4.  

 

  

Jaczó Győző 

   elnök  

 


