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Tájékoztató az Egyesületi működés során 
történő adatkezelésekről 

Az adatok kezelője a Buda Környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete 
Székhelyünk 2040 Budaörs, Patkó u. 7. 

Az egyesületet a Budapest Környéki Törvényszék vette nyilvántartásba 13-02-0004501 számon. 
Adószámunk: 18711389-1-13  

Tájékoztatjuk, hogy az egyesületi tagságával kapcsolatban az Ön személyes adatait 
többféle képen kezeljük. Az adatok kezelése részben a jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése érdekében történik, más részük az egyesület szabályzatában foglaltak 

miatt szükséges. A kezelt adatok teljes körét ebben a dokumentumban bemutatjuk. 

Adatkezelés tagság eseten 

Ahhoz, hogy tagságát nyilván tudjuk tartani, illetve törvényi és szabályzatunkba foglalt 
kötelezettségeinknek eleget tegyünk, kezeljük: 

• nevét 

• születési helyét, idejét 

• édesanyja nevét 

• címét 

• e-mail címét 

• telefonszámát  

• tagság kezdetét 

• befizetett tagsági díj mértékét és a befizetés idejét 

• családi állapotát 

• iskolai végzettségét, képzettségét 

A befizetésékhez kötődő adatokat -nevet, befizetés mértékét és idejét független könyvelőirodának 
továbbítjuk.  

Adatkezelés közgyűlések alkalmával 

Az egyesület Alapszabálya szerint évente legalább egyszer közgyűlést tart, amely alkalmával a 
közgyűlésen történteket jegyzőkönyvben, illetve jelenléti íven rögzítik. A jegyzőkönyvbe, illetve 
jelenléti íven szüksége szerint rögzítjük a résztvevők nevét, lakcímét, tagsági sorszámát, betöltött 
tisztségét, aláírását, szavazatokat és a közgyűléseken elhangzott egyéb személyes adatokat.  
Ezeket a jegyzőkönyveket az Egyesület 10 évig tárolja. A közgyűlés nyilvános. 

Tagokról készült felvételek kezelése 

Tájékoztatom, hogy a közvélemény minél szélesebb körben történő tájékoztatása céljából a 
tevékenységi körünkbe tartozó rendezvényekről, eseményekről, programokról szóló hirdetményein, 
kiadványokon, nyomtatott és elektronikus sajtóban, a cég Facebook oldalán és honlapján egyéb 
kép-, és hangfelvételeken [a továbbiakban: együtt: felvétel] az Ön képmását adott esetben 
felhasználjuk. 

Azokon a rendezvényeken, ahol felvételek készülhetnek, a rendezvényről szóló tájékoztatóban 
jelezzük ezt. A rendezvényeken való részvétel, a felvétel elkészítéséhez adott hozzájárulásnak 
számít. 
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Az Önt ábrázoló (nem tömeg) felvételek nyilvánosságra hozataláról Önt az Adatkezelő előzetesen 
tájékoztatja, amely során az ilyen célú adatkezelés ellen írásban tiltakozhat. 

A felvételeket – amennyiben a dolgozó nem kéri azok törlését - az Adatkezelő archívumában 
selejtezés nélkül megőrzi. 
 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése/kérése van, kérjük, forduljon megbízott 
munkatársunkhoz:  

Megbízott neve: Gyarmati Enikő 
Telefonszáma: +36 20 533 2032 
E-mail címe: eniko.gyarmati@bulake.hu 

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi helyen teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: +36 (1) 391-1400 
ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
 

 
Kelt: Budaörs, ….. 
 

 
 
 

Nyikes Fatime 
elnök 

Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete 
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