
 
Humán Szakemberek Országos Szövetsége 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tisztelt HSZOSZ Tagjelölt! 
 

Kérjük, hogy mielőtt jelentkezési szándékát továbbítja Egyesületünk felé, figyelmesen olvassa el 

az alábbi adatkezelési tájékoztatót.  

 

A Humán Szakemberek Országos Szövetsége (a továbbiakban: HSZOSZ) adatkezelőként 

tiszteletben tartja tagjai adatait és a személyes adatokhoz kezeléséhez fűződő jogszabályi 

rendelkezéseket. Erre figyelemmel – összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi 

Rendelet (2016/679. rendelet) 13. cikkével – az alábbi tájékoztatást adja az Ön részére. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

Megnevezés: Humán Szakemberek Országos Szövetsége 

Székhely: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 

Weblap: http://www.hszosz.hu/  

Képviselő:  Dr. Poór József, elnök 

Levelezési cím: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17. 

Kapcsolattartó:  Kelenvölgyi Zoltán, a HSZOSZ ttkára 

Telefon:  06-28-522-000/3650 

E-mail:   hszosz.kapcsolat@gmail.com 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi 

tisztviselő kinevezésére. 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az 

adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy 

elektronikusan az alábbi címekre küldheti: SZIE GTK 

Társadalomtudományi Intézet – Kelenvölgyi Zoltán, 2100 

Gödöllő, Páter Károly út 1./ hszosz.kapcsolat@gmail.com. 

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül 

küldjük az Ön által kért címre. 

Adatfeldolgozás: külön adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.  

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás. 

 
 

 

1. Adakezelési célok  

A HSZOSZ, mint adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést:  

- az Egyesület tagjainak nyilvántartása; 

- az Egyesület tagjaival való kapcsolattartás, így különösen: hírlevél küldése, meghívók küldése 

rendezvényekre; 

- a számviteli jogszabályi rendelkezések teljesítése.  

http://www.hszosz.hu/
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2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

 

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbi jogalapokon kezeljük:  

 

- a tagok személyes adatainak nyilvántartása: jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (Ptk. 3:63. §; 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

- a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: jogi kötelezettség teljesítése 

(a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) 

- kapcsolattartás: jogalap: az adatkezelő jogos érdeke, a tagok tájékoztatása rendezvényekről, 

kutatásokról, konferenciákról stb. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).  
 

3. Az adatkezelés időtartama 

 

A tagra vonatkozó személyes adatokat a tagsági jogviszony fennállása alatt őrizzük. Amennyiben a tag 

az Egyesületből kilép, adatait haladéktalanul töröljük. 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául 

szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. 

 

4. Érintetti jogok 

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek az alábbi, jogszabályban meghatározott jogai vannak.  

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés); 

b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);  

d) az adat kezelésének korlátozása; 

e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

f) személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;  

g) bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy 

h) tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

 

4 Egyéb tájékoztatások 

 

Ön a HSZOSZ- hez való jelentkezése során köteles személyes adatait megadni, ezek hiányában 

a tagfelvétel nem lehetséges.  

Minden incidensről mely a honlapunkat, illetve az adattárunkat érte, adathalászat és egyéb 

illegális tevékenység során, 72 órán belül tájékoztatjuk az illetékes hatóságot. 

 

5. Jogorvoslati tájékoztatás 

Adatvédelmi felügyeleti hatóságként Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu) jár el.  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az 

érintett választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható. 
 

 
                    Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! 

                                        

                                                  Üdvözlettel: 

 

 

Budapest, 2018.05.29-én 

      

                                                                                                    Dr. Hegedűs Henrik PhD, sk. 

                       a HSZOSZ főtitkára 

 

 


