
1 
 

 

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Magyar Digitális Oktatók Egyesülete (a továbbiakban MDOE) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a 

továbbiakban Info tv.) foglaltaknak megfelelően járjon el adatkezelési tevékenysége körében.  Az 

MDOE személyes adatot egyrészt az egyesületi tagok és tisztségviselők jogszabályban előírt 

azonosításhoz szükséges mértékben kezel, továbbá felnőttképzési tevékenysége körében a 2013. évi 

LXXXVII. tv.-ben meghatározott körben és meghatározott adatokat, valamint egyéb tevékenysége 

során az azonosításhoz szükséges mértékben. 

Az MDOE  minden tőle elvárható módon védi a kezelt személyes adatokat. 

1./ Az MDOE címe:  9700 Szombathely, Nádor u. 12.2.a. 

2./ Az MDOE  elérhetősége:  egyesulet@mdoe.hu  

3./ Az adatkezelés jogcíme: jogszabály alapján. 

4./ Az adatkezelés kötelező.  

5./ Az adatkezelés kizárólag annak céljáig szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a 

személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedetlenül 

szükséges, illetve jogszabály írja elő a kezelendő adatokat. 

6./ Az adatkezelés során keletkező információkat az MDOE a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan 

bizalmasan kezeli és minden lehetséges eszközzel megakadályozza, hogy a kezelt adatokhoz 

illetéktelenek hozzáférjenek. 

7./ A személyes adatok továbbítására kizárólag az érintett hozzájárulása esetén, vagy jogszabályi 

rendelkezés esetén kerülhet sor. 

8./ A kezelt adatok: 

 egyesületi tagok esetén: név, születési név, anyja neve, állandó lakcíme, tartózkodási helye. 

 felnőttképzési tevékenység esetén: a 2013. évi LXXXVII. tv. 21.§-ában előírt adatok,  

 nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetén: név, születési név, anyja 

neve, születési helye és ideje, állandó lakcíme, tartózkodási helye, a képzéstől függően 

végzettség. 
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9./ Az adatkezelés időtartama:  

 egyesületi tagok esetén: a tagsági viszony fennállása alatt és a megszűnéstől számított 5 év 

 felnőttképzési tevékenység esetén: 5 év, EU vagy állami forrásból származó támogatás 

esetén a támogató által előírt időtartam,  

 nem a felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzések esetén: 5 év, EU vagy állami 

forrásból származó támogatás esetén a támogató által előírt időtartam,  

10./ Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson 

alapul vagy kötelező. 

11./ Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 

adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 

az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról. A 

tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 

lehetőségeire is. 

 

12./ A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az 

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik 

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

 

13./ Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés 

céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés 

céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

14./ Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a 

képzésszervezők és az egyesület elnöksége jogosultak megismerni a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

15./ A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 postai úton a 9700 Szombathely, Nádor u. 12.2.a. címen 

 e-mail útján: egyesulet@mdoe.hu  címen. 

 

 

  16./ A kezelt adatokat törölni kell, ha az érintett a képzésben nem vesz részt. 

 

17./ Amennyiben az MDOE szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg 

problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail) kapcsolatba léphet 

az MDOE munkatársával. 

 

18./ Az érintett kérelmezheti az MDOE-nél, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai 

kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a 

kötelező adatkezelés kivételével – törlését. 
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19./ Az érintett kérelmére az MDOE tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,  - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 

adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 

 

20./ Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a 

tájékoztatást. 

 

21./ Az MDOE törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes,  az adatkezelés célja megszűnt, vagy 

az adatok tárolásának  határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 

22./ Amennyiben az érintett az MDOE döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 

30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. 

 

23./ Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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