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Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége  

 

 

Adatkezelési szabályzata 

 

I. 

 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségének (a 
továbbiakban Szövetség)  

tagja olyan nyugdíjas egyesület, nyugdíjas alapítvány (bírósági nyilvántartásba vett jogi 
személy) vagy civil társaság formában működő nyugdíjas klub (nem jogi személy), amely 
a Klubszövetség alapszabályát, valamint határozatait magára nézve kötelezőnek elismeri 
és csatlakozási szándékát írásban kinyilvánítja. A Klubszövetségnek természetes személy 
tagja nem lehet. (Alapszabály 40.pontja) 

Az Alapszabály fenti rendelkezése értelmében a Szövetség feladatszerű működése 
körével összefüggésben természetes személyre vonatkozó személyes adatot kivételesen 

az esetben kezel, ha; 

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség - például 
tagnyilvántartás vezetésével kapcsolatban álló a tagszervezet képviselőjére 
vonatkozó személyes adat, illetve a szövetség megválasztott vezetése, 
képviselete, megválasztott belső szervezeti egységei nyilvántartása - 
teljesítéséhez szükséges; 

• az adatkezelés – a szövetségnek az idősekkel kapcsolatos érdek-képviseleti 
tevékenysége körében merül fel és - az érintett vagy egy másik természetes 
személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 

• az adatkezelés – az Alapszabály 2.§. 38. pontjában megjelölt körben folytatott 
közhasznú tevékenységéhez kapcsolódóan felmerült - közérdekű vagy az 
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges; 

• az adatkezelés – az Alapszabály szerinti egyéb feladatszerű működés (2.§.12-
37.pont) körében végzett olyan tevékenység során merül fel célhoz kötötten, 
mind például az üdülésszervezés, sport és kulturális rendezvények, kirándulások, 
oktatási, ismeretterjesztő rendezvények, stb. szervezése és amelyek keretében – 
olyan szerződés(megállapodás) teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 
egyik fél; vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére 
történő lépések megtételéhez szükséges (ilyen lehet például kulturális 
rendezvényre belépő, bérlet vásárlása, szállodai férőhely foglalása stb.), vagy 
ebben a körben az adatkezelő; vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

 

http://www.eletetazeveknek.hu/


A fenti célból adatok kezelése azonban kizárólag akkor és annyiban jogszerű, 
amennyiben az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét 
célból történő kezeléséhez. 

 

II. 

 

A Szövetség fenti körben meghatározott személyes adatok kezelése során adatkezelőnek 
minősül. 

Mint adatkezelő az alábbi adatokkal rendelkezik: 

név: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

cím: 1096 Budapest, Balázs Béla u. 18. 

képviselő: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök 

jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, közhasznúként is bejegyzett civil szervezet. 

 

A Szövetség által kezelt személyes adatok bizalmasan kezelendők, nyilvánosságra 
hozataluk, vagy harmadik fél részére történő átadásuk kizárólag a személyes adattal 
rendelkező magánszemély hozzájáruló nyilatkozata alapján megengedett. 

A Szövetségen belül, a kezelt adatokhoz hozzáférés e szabályzat alapján az alábbi körben 
lehetséges: 

• teljeskörűen hozzáférhet személyes adatokhoz; 

a./ elnök, 

b./ elnökség tagjai és a felügyelő bizottság elnöke, 

c./ ügyvezető igazgató, illetve az adatfeldolgozást végző tisztviselő 

 

• részlegesen hozzáférhet személyes adatokhoz, vagy azok egyes elkülöníthető 
részadataihoz (például: név és cím vagy e-mail elérhetőség stb.) 

a./ adott konkrét feladat végrehajtásával megbízott személy a feladat 
végrehajtásához szükséges körben, 

b./ a felügyelő bizottság tagja a feladatszerű működéshez szükséges körben, 

c./ a Szövetség keretein belül országos hatáskörrel működő bizottság a 
feladatszerű működéséhez szükséges körben, 
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d./ a megyei szervezet (vagy egyesület, illetve szövetség) elnöke a szervezeti 
feladatai ellátásához szükséges körben, 

e./ a tagságot alkotó egyes klubok (egyesületek stb.) elnökei a feladatszerű 
működésük ellátáshoz szükséges körben. 

 

A teljes körű hozzáférést biztosító jogosultak közül az elnök és az elnökség tagjai, 
valamint a felügyelő bizottság elnöke megválasztásuk után, az irodavezető, illetve az 
adatkezelést végző tisztviselő a megbízása után, míg a részleges hozzáférést biztosító 
jogosultak körében a felügyelő bizottság tagja, a megyei szervezet elnöke, a klubelnök 
megválasztása után, a konkrét feladat végrehajtásával megbízott a konkrét feladatra 
való megbízása után adatkezelési nyilatkozatot ír alá. (Az adatkezelési nyilatkozat minta 
a szabályzat mellékletét képezi.) 

Az adatkezelési nyilatkozat aláírását megtagadó jogosulttal személyes adat nem 
ismertethető meg. 

 

A Szövetség működése körében adatkezelés:  

• az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely 
művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése 
és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának 
megakadályozása. 

• Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

 

A Szövetség működése körében pedig a személyes adat:  

bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel 
kapcsolatba hozható adat /információ); 

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; 

 

(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) 

 

A személyes adat az adatkezelés során – függetlenül az adathordozótól ─ mindaddig 
megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

 



A Szövetség működése körében adatfeldolgozó: az személy aki a Szövetség 
megbízásából (felkérésre, vagy alkalmazottként) ─ beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján történő megbízást is ─ a személyes adatok feldolgozását végzi. 

 

A Szövetség személyes adatot csak az érintett hozzájárulásával kezelhet. 

Hozzájárulását az érintett írásbeli nyilatkozatban teszi meg és az tartalma szerint 
általános felhatalmazást adhat a Szövetségnek az érintett személyes adatainak a 
feladatszerű működés teljes körében való kezelésére, vagy csupán egy konkrét feladat 
ellátása és vagy szolgáltatás szervezése körében való adatkezelésre terjed ki. 

(A hozzájáruló nyilatkozat szövege a szabályzat mellékletét képezi. ) 

 

Hozzájáruló nyilatkozat nélkül a Szövetség tudomására jutott személyes adatot törölni 
kell, kivéve azt esetet, amikor az adatra a Szövetségnek a feladatszerű működéshez 
szüksége van. E kivételes esetben az érintettől a Szövetség 30 napon belül köteles 
beszerezni az ok és cél megjelölésével annak hozzájáruló nyilatkozatát. 

Amennyiben e kivételes eset körében az érintett az adatkezeléshez hozzájárulását nem 
adta meg, vagy az ezzel kapcsolatos megkeresésére nem válaszolt az adatot a 30 nap 
elteltével törölni kell. 

 

A Szövetségnek önálló adatvédelmi tisztviselő alkalmazására nincs kötelezettsége, 
viszont az általa jogszerűen kezelt és akár elektronikus úton, vagy papír alapon tárolt 
személyes adatok védelméről gondoskodni köteles az alábbiak szerint: 

• az adatokhoz kizárólag az arra jogosult adatkezelési nyilatkozatot tett személyek 
férjenek hozzá, 

• a papír alapon nyilvántartott személyes adatokat jól zárható helyen kell tárolni és 
onnan csak annyi időre vehető elő az adathordozó, ami az adatfelhasználáshoz 
szükséges, 

• az elektronikusan nyilvántartott adat védelmét elektronikus eszközökkel is védeni 
kell a hozzáférési jogosultságok megfelelő szabályozásával, 

• valamennyi adathasználatot (akár elektronikus akár papír alapú) az 
adatfeldolgozónak dokumentálnia kell. 

 

A dokumentálási nyilvántartásnak tartalmaznia kell 

• az adatkezelő nevét és elérhetőségét;  
• az adathasználat célját; 
• az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak 

ismertetését; 
• azon címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni 

fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi 
szervezeteket; 

• adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére történő továbbítására vonatkozó információk, beleértve a harmadik ország 



vagy a nemzetközi szervezet azonosítását, valamint a megfelelő garanciák 
leírását. 

 

A jogosulatlan adatkezelés vagy adathozzáférés adatvédelmi incidensnek számít és azt a 
nemzeti adatvédelmi hatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra jutástól 
számított 72 órán belül jelenteni kell. 

Az adatok szándékos jogellenes felhasználása, harmadik személy részére történő 
kiadása, eltulajdonítása bűncselekmény és erről az illetékes hatóságot haladéktalanul 
értesíteni kell. 

 

A Szövetség személyes adatot csak annyi ideig jogosult kezelni ameddig az a Szövetség 
feladatszerű működése köréhez szükséges. A szükségtelenné vált személyes adatot 
törölni (feledni) kell. 

A Szövetség Alapszabálya 2.§. 39.pontja alapján közhasznú szolgáltatásait a tagokon 
kívül más is igénybe veheti. Az igénybevétel módjáról a nyilvánosságot a hírlevélben 
és/vagy elektronikus úton létrehozott honlapján tájékoztatja. Amennyiben az 
igénybevétel személyes adat kezelését is igényli a tájékoztatásnak az adatkezeléshez 
való hozzájárulás szükségességét is tartalmazni kell. 

 

A határozott ideig tartó konkrét feladatok végrehajtásához, vagy szolgáltatásokhoz 
kapcsolódóan kezelt tagszervezet természetes személy tagjaira, vagy tagokon kívüli más 
személyekre vonatkozó személyes adat csak a feladat végrehajtásának idejéig, illetve a 
szolgáltatás nyújtásának (és a hozzá kapcsolható garanciális jogok érvényesítési, vagy az 
elévülési) idejéig kezelhető, utána ezen adatokat törölni (feledni) kell. Ilyen esetben csak 
azon személyes adatok kezelhetők, amelyek a feladat végrehajtásához vagy a 
szolgáltatás nyújtásához szükségesek. 

 

A Szövetség köteles 

• az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törölni az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat, 

• illetve kérés nélkül is köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha a személyes adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, 

• az érintettre vonatkozó adatokat törölni, ha az érintett visszavonja az adatkezelés 
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (például 
jogszabály által kötelezően előírt adatkezelés); 

• a személyes adatokat törölni, ha az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és 
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

• törölni a személyes adatokat, ha azokat jogellenesen kezelték; 
• törölni a személyes adatokat, ha a törlést jogszabály előírja; 
• törölni a személyes adatokat, ha a törlést az arra illetékes hatóság előírta. 

 



A Szövetség személyes adatot – az alábbi esetek kivételével - harmadik személynek csak 
akkor adhat ki ha ahhoz az érintett előzetesen hozzájárult. 

Az érintett meghatározhatja azon személyes adatai körét is amelyek a harmadik személy 
részére kiadhatók. 

A harmadik személy részére történő adatkiadást a dokumentálásra vonatkozó szabályok 
szerint dokumentálni kell. 

 

A Szövetség kivételesen személyes adatot harmadik személynek az érintett 
hozzájárulása nélkül is kiadhat – megfelelő dokumentálási kötelezettség mellett - akként, 
hogy a kiadott adatokból az érintett személye nem ismerhető fel. 

A Szövetség köteles meggyőződni arról is, hogy a kiadott adatokat a harmadik személy 
csak a kiadás célja szerinti körben használta fel, és az ettől való eltérést, mint 
adatvédelmi incidenst köteles kezelni. 

 

A Szövetség hatósági megkeresésre személyes adatot az érintett hozzájárulása nélkül is 
köteles kiadni, a megkeresésben meghatározott időben és adatkörben. Az adatkérés 
jogszerűségéért és azok megfelelő kezeléséért az adatokat kikérő hatóság felelős. 

Az adatok hatóság részére történt kiadásáról – a kiadott adatok körének megjelölése 
mellett - a Szövetség az érintettet írásban értesíti. 

 

A Szövetség működésének segítésére, támogatására 

• elektronikus levelező programot használ, illetve 
• működésének ismertetésére, közösségi tevékenységének bemutatására a 

nyilvánosság számára elérhető honlapot és 
• közösségi hálózatot (Facebook) működtet. 

 

Az elektronikus levelező program általános védelme és adatvédelme a program 
kezelőjének feladata, a Szövetség kötelezettsége az általa indított levelek esetében az, 
hogy 

• a levelet csak a címzett kapja meg (a cím is személyes adat), továbbá 
• amennyiben a levél személyes adatot tartalmaz, akkor azt csak olyan személy 

kapja meg, aki annak kezelésére jogosult, 
• Szövetségen kívüli harmadik személy címzettnek szóló levél személyes adatot 

csak akkor tartalmazhat (hatóságot kivéve), ha annak kiadásához az érintett 
előzetesen hozzájárult. 

 

A fogadott levelek személyes adattartalmának védelméről jelen szabályzat szerint kell 
gondoskodni. 



 

A honlap és közösségi hálózat működtetése során arra személyes adatok feltöltése  

• csak az érintett előzetes hozzájárulásával történhet és ennek meglétért az 
adatfeltöltőt személyes felelősség terheli, 

• ha pedig a honlap, illetve a közösségi hálózat az érintett általi közvetlen feltöltést 
is lehetővé teszi, akkor a programnak tartalmaznia kell egy olyan figyelmeztetést, 
vagy nyilatkozatot, ami szerint a feltöltő hozzájárult személyes adatainak 
nyilvánosságra hozatalához és a feltöltés csak e nyilatkozatra történő rákattintás 
után történjen meg. 

 

A Szövetség havi rendszerességgel Hírlevelet ad ki. A Hírlevél nyilvános kiadvány. 

A Hírlevél szerkesztője adatfeldolgozóként felel azért, hogy a kiadványba személyes adat, 
csak az érintett hozzájárulásával kerülhet bele. 

 

Az érintett: 

• tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint  
• kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve 
• a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével, törlését. 

 

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az 
adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg az adatokat. 

A Szövetség köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. 

Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt törvény, az állam külső és 
belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy 
bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, 
valamint az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében korlátozza. 

Az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni kell. Az elutasított 
kérelemről a Szövetség a nemzeti adatkezelő hatóságot értesíti. 

A valóságnak nem megfelelő adatot helyesbíteni kell. 

Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség szervezeti egységeként működő megyei 
szervezeteire és tagságát képező klubokra azok jogi személyiségi státuszától függetlenül 
(akár jogi személyek, akár nem) és emiatt ezen egységeknek önálló szabályzatot 
elfogadni nem kell. E szervezeti egységek jelen szabályzatot értelemszerűen a megyei 
szervezet, illetve a klub működéshez szükséges körben felmerülő személyes adat 
kezelése körében kötelesek alkalmazni. 



A megyei szervezet és a klub elnöke maga mellett más – a szervezeti egységhez tartozó 
- személyt is megbízhat (ha az adatkezelési nyilatkozatot aláírta) adatkezeléssel. 

 

III 

 

A Szövetség személyes adatkezelés területén együttműködik – az e területre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések körében - a nemzeti adatvédelmi hatósággal. 

A hatóság neve, címe és más elérhetősége: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

IV 

 

Jelen szabályzatot a Szövetség Elnöksége 1/2023 /I:25/ Eln. számú határozatával 
elfogadta. 

 

Budapest 2023. január hó 25 napján. 

 

 

Dr. Hegyesiné Orsós Éva sk. 

elnök 

Záradék: 

Közzétéve a Szövetség honlapján a Dokumentumok menü alatt. 

Budapest, 2023 január hó 26. napján. 

ügyvezető igazgató 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


 

Mellékletek: 

1./ Adatkezelői nyilatkozat, 

2./ Hozzájáruló nyilatkozat. 

Adatkezelői nyilatkozat 

 

A Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége (1096 Budapest, 
Balázs Béla u.18.) civil szervezet, amely feladatszerű működése körében természetes 
személyekre vonatkozó személyes adatokat kezel és e vonatkozásban jogszabály alapján 

 

adatkezelőnek minősül a következő adatokkal: 

név: Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

cím: 1096 Budapest, Balázs Béla u. 18. 

képviselő: Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök 

jogállása: jogi személyiséggel rendelkező, közhasznúként is bejegyzett civil szervezet. 

 

A szövetség - a továbbiakban adatkezelő - , a személyes adatok kezelését jogszabályi 
előírások és elfogadott adatvédelmi szabályzat alapján végzi az adatok kezelésére az 
adatkezelési szabályzatában feljogosított tisztségviselői és munkatársai által. 

 

Alulírott ……………………………, úgyis, mint az adatkezelő …………………………….. 
tisztségviselője/ munkatársa kijelentem, hogy 

• az adatvédelmi szabályzatban a személyes adatok kezelésére feljogosított vagyok, 
• a személyes adatok, az adatkezelésről szóló jogszabályokról tájékoztatást kaptam 

és az adatvédelmi szabályzat szövegét megismertem, 
• feladataim ellátása során megismert személyes adatokat bizalmasan kezelem és 

betartom az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, 
• a személyes adatot tartalmazó dokumentumokat a szövetségen belül kizárólag az 

adatvédelmi szabályzatban arra feljogosítottal osztom meg, más személyek, 
szervezetek, vállalkozások részére személyes adatot az érintett előzetes 
hozzájárulása nélkül nem adok ki, 

• betartom az adatok kezelésével kapcsolatban a szabályzat által elvárt 
adminisztratív előírásokat, 

• jogosulatlan adatszerzés kísérletét vagy tényét, szabálytalan adatkezelés meglétét 
haladéktalanul a szövetség elnöknek tudomására hozom, 

• hozzájárulok, hogy jelen nyilatkozatomat az adatkezelő dokumentumai között 
megőrizze. 

http://www.eletetazeveknek.hu/


 

 

Budapest, 2023. január hó 25. napján. 

 

…………………………………….. 

nyilatkozó 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

 

Alulírott 

 

név: ……………………………. , 

 

lakcím: ……………………………………….., 

 

mint a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetségéhez tagként 
tartozó 

 

……………………………………………………………… nyugdíjasklub tagja, 

 

hozzájárulok 

 

ahhoz, hogy a jogszabály alapján személyes adatnak minősülő adataimat a klub - 
amelynek tagja vagyok – és a szövetség nyilvántartsa és működése során kezelje. 

 

Kijelentem, hogy a klub, illetve a szövetség működésével összefüggésben személyes 
adataimat harmadik személynek 

 

http://www.eletetazeveknek.hu/


• kiadhatja,  
• nem adhatja ki, 
• előzetes hozzájárulásommal kiadhatja. (azt húzza alá amelyikkel egyetért) 

Harmadik személynek e nyilatkozat kapcsán a szövetségen belüli adatkezelésre nem 
feljogosított személy, szövetségen kívüli személy, intézmény, vállalkozás stb. minősül. 

 

Az arra illetékes hatóság részére a személyes adat az érintett hozzájárulása nélkül is 
kiadható. 

 

 

Dátum:……………………………..  

 

 

………………………………………. 

nyilatkozó 

 

Tagfelvételi lapra: 

Hozzájárulok, hogy a tagfelvételi lap által tartalmazott személyes adataimat a szervezet 
kezelje. Azoknak harmadik személyek részére történő felhasználáshoz hozzájárulok (nem 
járulok hozzá) előzetes engedélyem kikérésével hozzájárulok. 

 

Rendezvény jelentkezési lapra: 

Hozzájárulok, hogy a szövetség a jelen jelentkezési lapon feltüntetett személyes 
adatokat kezelje, illetve azokat a rendezvény céljával összefüggésben másnak is (például 
a szálláshelynek) kiadja. 

 

Facebook oldalra: Kedves látogató oldalunk jogszabályi védelem alatt álló személyes 
adatokat is tartalmaz és ezek jogosulatlan felhasználását a törvény bünteti. Amennyiben 
oldalunkra adatokat kíván feltölteni, azt azzal a tudattal tegye, hogy ezzel hozzájárul az 
adatok nyilvánosságához és mások általi megismeréséhez. 

 

A honlapra is kerüljön ki ugyanaz a szöveg, mint a Facebook oldalra. 


