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PROGRAM

1. Regisztrációs kötelezettségek

2. GDRP és a polgári társulások



REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG

• 346/2018 törvény – A civil szervezetek jegyzékéről szóló törvény

- Miért van rá szükség? 

- Hasonló, mint a cégjegyzék

- 3§ – jegyzett adatok

- Alapszervezetek és azok ügyvezetőinek jegyeztetése



KÉT FONTOS HATÁRIDŐ: 

- 2019. június 30. – ügyvezetők

- 2019. december 31. – alapszervezetek



GDPR
A NAGY PÁNIK

• D-nap: május 25.

• Múlt és jelen -

szemléletváltás



GDPR: A NAGY PÁNIK

• Miért van szükség a rendeletre?

“Már nem az olaj a világ legértékesebb

nyersanyaga, hanem az adat.“ 

(2017)



GDPR: A NAGY PÁNIK

• Facebook

• Hűségkártyák

• Kölcsönök

• Befolyásolás

• Polikiai tőke



GDPR: EGY KIS JOG

• Rendelet vs irányelv

• AZ EURÓPAI PARLAMENT  ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásaáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéseséről

• Emberi nyelven: Általános Adatvédelmi Rendelet

• 18/2018 számú adatvédelmi törvény



GDPR: MI AZ „ADAT“?

• “személyes adat”: 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 tényezo ̋ alapján azonosítható;

• Emberi nyelven: “minden olyan adat, amely alapján beazonosítható az érintet

személy.“

• Pl: e-mail?



GDPR: ADATKEZELŐ / ADATFELDOLGOZÓ

• „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan

vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

• „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelo ̋ nevében személyes adatokat kezel;

• Emberi nyelven: webshopos eladó - fuvarozócég



GDPR: JOGALAPOK

• Leggyakoribb:

• Törvényes

• Szerződéses

• Hozzájárulás

• Jogos érdek



GDPR: CIVIL MINIMUM

• Minden eset más

• Adatkezelő – civil szervezet

• Adatfeldolgozó? – pl. 

Rendezvényszervező, fotós...

• Meghatórózni a bejövő és kimenő

adatokat

• Meghatározni a jogalapot

• Bebiztosítani a kellő védelmet –

jogilag és technikailag

• Tájékoztatni

• Reagálni



GDPR: ADATKEZELÉS - TAGSÁG

• az adatkezelő a: polgári társulás

• érintett személy lehet az: érdeklődő/felvételt kérvényező személy, 

tag, volt tag

• személyes adatok: vezetéknév és keresztnév, születési dátum, cím

és más elérhetőségek

• jogalap: az egyesülési jogról szóló törvény, jogos érdek

• cél: tagnyilvántartás vezetése, információterjesztés, könyvelés...

• Ügyelni az adatminimalizálás elvére

• Informálás – belepés előtt, lehet a belépési nyilatkozat része



GDPR: ADATKEZELÉS - KAPCSOLATTARTÁS

• Tagok vs. Nem tagok

• Jogalap: 

• tagok – jogos érdek vagy törvényes (ha 

benne van az alapszabályzatban)

• Nem tagok: hozzájárulás (interneten

checkbox, eseményen űrlap, stb.)

• Informálás

• Elutasítás



GDPR: ADATKEZELÉS - ESEMÉNYEK

• Jelentkezőlap – név, elérhetőség

• Jelenléti ív - név, aláírás, elérhetőség

• Fénykép, videó – hozzájárulás: írásos, 

konkludens

• Adatgyűjtés - hozzájárulás

• Informálás! – net, helyszín



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


