
A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) adatkezelési szabályzata 
 

(Hatályos: 2020.június 4-től) 

 

I. Az Adatkezelő alapadatai: 
 

Megnevezése: Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI) 
Postai cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K I.em. 31. 
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor u. 36. IV/35. 
Elnök: Barkóczi Zsolt 
Főtitkár: Dr. Szabó György 
Társadalmi szervezet nyílvántartási száma: 01-02-0006812. 
Nemzeti regisztrációs szám:12814/1995 
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Végzés száma: 11.Pk.61.314/1995/24. 
HUNAGI adószáma: 18243998-2-42 
Statisztikai számjele: 18243998 9499 529 01 
Email címe: hunagi@hunagi.hu 
Panaszkezelés elérhetősége: szabo.gyorgy@hunagi.hu 
 

II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek 
 

1. A HUNAGI mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai 

Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

2. A HUNAGI  adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető, a HUNAGI által 

üzemeltetett www.hunagi.hu weblap „Kapcsolat” oldalán. 

3. A HUNAGI  jogosult az Adatkezelés szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési szabályzat 

módosításának esetén a HUNAGI a felhasználót a változások www.hunagi.hu oldalon történő 

közzététele útján értesíti. A felhasználó a HUNAGI szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő 

használatával elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatot. 

4. A HUNAGI elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 

tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A HUNAGI a személyes adatokat 

bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 

adatok biztonságát garantálja. A HUNAGI adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató 

tartalmazza.  
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5. A HUNAGI adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.); 
- 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, 
GDPR);  
- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);  
 

6. A HUNAGI a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten 

használja fel.  

7. A HUNAGI kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználói bármely Személyes adatának felvétele, 

rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben 

tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell 

jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és 

arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. 

8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel 

céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 

hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 

 

III. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, a 

személyes adatok megismerésére jogosultak 
 

1. A Szolgáltató adatkezelései az alábbi jogalapokon alapulnak (GDPR 6. cikk (1)) :  

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
(önkéntes hozzájárulás);  
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a 
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 
(szerződés teljesítése);  
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (jogi 
kötelezettség);  
d) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 
(jogos érdek). 
 
2. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az 

adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  

3. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy a HUNAGI rendszerén keresztül 

szolgáltatást nem vehet igénybe.  

4. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok 

teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük a felhasználókat.  



5. Felhívjuk a HUNAGI részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat 

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.  

6. Személyes adat kizárólag meghatározott célból kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában 

meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és 

törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő 

célra a személyes adatokat nem használja. 

7. Tagi beléptetés 

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, tagi belépés hírlevélben való megjelenítése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, dátum és időpont, munkahely neve. 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: a HUNAGI  tagi beléptetéssel foglalkozó 

munkatársai és hírlevél-szerkesztői. 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó fizetés után 365 napig tart. 

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: 

– postai úton az 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K 131. címen 
– e-mail útján a hunagi@hunagi.hu címen. 
 
8.Regisztráció 

Az adatkezelés célja: Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a 

Felhasználónak csak egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes tranzakció 

során. Bizonyos szolgáltatások a weboldalon kizárólag regisztrált Felhasználók számára elérhetők.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: e-mail cím, jelszó és mindazon személyes adatok, melyet a Felhasználó a 

regisztráció során megadott : címe, számlázási címe, telefon elérhetősége.  

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a HUNAGI mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen 

célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit és 

szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni.  

 

9.Értesítő szolgáltatás 

Az adatkezelés célja: Az értesítő szolgáltatás lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a HUNAGI által 

szervezett programokkal, fórumokkal kapcsolatos információ szolgáltatást igénybe vegye. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  



A kezelt adatok köre: e-mail, név, telefonszám, szociális média felhasználói azonosítói. 

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a HUNAGI mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen 

célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a weboldal kényelmi funkcióit a 

felhasználó nem tudja igénybe venni, nem kap értesítéseket a változásokról. 

10.Számlázás 

Az adatkezelés célja: a HUNAGI alaptevékenységéhez és üzleti tranzakcióihoz tartozó számviteli 

bizonylat kiállítása és a jogszabályokban foglalt határidőben történő megőrzése. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont.  

A kezelt adatok köre: felhasználó megnevezése, kapcsolattartó, a számla kiállításához megadott 

számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, áfás számla esetén 

adószám (amennyiben a vásárló megadta).  

Az adatok törlésének határideje, az adatkezelés időtartama: 8 év, illetve a mindenkor hatályos adójogi- 

és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam. 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adott tevékenység meghiúsulása. 

 

11.Elektronikus hírlevél 

Az adatkezelés célja: a HUNAGI alaptevékenysége körébe tartozó ismereteket, szakmai rendezvényeket 

tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Amennyiben a felhasználó feliratkozik a 

hírlevélre, a HUNAGI  saját döntése szerinti gyakorisággal hírlevelet küldhet neki.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.  

A kezelt adatok köre: felhasználó, kapcsolattartó, e-mail cím, postai irányítószám, telefonszám, valamint 

a profilalkotás körében gyűjtött szakmai adatok. 

Az adatok törlésének határideje: A megadott adatokat a HUNAGI  mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen 

célú felhasználását a Felhasználó meg nem tiltja. A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található 

Leiratkozás linkre kattintva lehet.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Felhasználó nem kap értesítéseket a 

programokról. 

12. Rendezvényre jelentkezés 

Az adatkezelés célja 

– Beazonosítás, kapcsolattartás 
–Marketing üzenetek testreszabása. 
– Jelentkezők regisztrálása, nyilvántartása 
– Ügyféltámogatás, szolgáltatások bemutatása, kérdések megválaszolása 
– Számlázás 



– Statisztikák, elemzések készítése és ez alapján tartalomfejlesztés, hogy valóban olvasott tartalmak 
készüljenek 
– Általános szerződési feltételekben vállalt szolgáltatások, szolgáltatás minőség és biztonsági feltételek 
megteremtése 
– Törvényi kötelezettségeknek történő megfelelés 
– Jogos üzleti érdekek érvényesítése 
 

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáruláson, viszont az adatok megadása a jelentkezéssel 

létrejövő szerződés megkötéséhez kötelező. 

A jelentkezés során, speciális esetekben hozzájárulását kérjük adatai feltüntetéséhez vagy kép-és 

hangfelvétel készítéséhez. Ezek célja szolgáltatás teljesebbé tételé vagy későbbi 

marketingkommunikációs célú felhasználás. 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, telefonszám, beosztás, cég adószáma, tagsági forma, 

számlázási cím, számla postázási cím, dátum és időpont. Alkalmanként – amennyiben a beléptetéshez 

szükséges – rendszám, személyi igazolvány szám, hallgatói jogviszony igazolás. 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy: a HUNAGI szervezési és eseményekért felelős 

munkatársai. 

Az adatkezelés időtartama: az utolsó interakció után 365 napig tart. 

Emailben tájékoztatást küldünk további eseményeinkről, újdonságainkról. Amennyiben jelzi, hogy nem 

szeretne többet ilyen jellegű levelet kapni, úgy adatai törlésre kerülnek. 

13. Weboldal 

Weboldalunk megtekintését biztonsági okokból naplózzuk (IP cím). Google Analytics segítségével 

követjük, hogy partnereink mit néznek, hogy számukra is érdekes tartalmat tudjunk szolgáltatni. 

Facebook és Google Adwords sütik kerülnek a böngészőbe, amiatt később HUNGI-s hirdetéseket láthat 

ezen szolgáltatókon keresztül. Ezeket az adatokat 26. hónap után töröljük. 

14.Statisztikai adatok 

Az adatokat az adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített 

formában történő felhasználása az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb 

adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja. 

 

IV. Az adatok továbbítása, az Adatfeldolgozók megnevezése 
 

1. A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az adatokat 

továbbíthassa az alábbi partnereknek. Az adattovábbítás jogalapja: a szerződés teljesítése, GDPR 6. 

cikk (1) bek. b) pont. 

- A HUNAGI könyvelésesét biztosító szolgáltatónak, mint Adatfeldolgozónak 

- A HUNAGI tárhely szolgáltatójának 



 

2. A HUNAGI mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely 

adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, 

valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. 

 

V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
 

1. A HUNAGI számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén és 

adatfeldolgozóinál találhatók meg.  

2. A HUNAGI a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai 

eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);  
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  
 

3. A HUNAGI az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 

megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 

válás ellen.  

4. A HUNAGI  a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 

megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  

 

V. Az érintettek jogai  
 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon. 

A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a 

regisztrált e-mail címen vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos 

nyilatkozattal közölhető. Egyes személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt 

tartalmazó oldalon történő módosítással is. 

Budapest, 2020. június 4. 


