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Ö s s z e g z ő   d o k u m e n t u m 

 

A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. 

nyilvántartási szám: 13-02-0004501 adószám: 18711389-1-13) a GDPR megfelelés érdekében az itt 

felsorolt dokumentumokat készített el és intézkedéseket tette meg. 

Átláthatóság 

A GDPR 5. cikk 1/a pontjában megfogalmazottaknak megfelelően Az egyesület gondoskodik a 

különféle adatkezelések érintettek számára történő átláthatóságáról. Az átláthatóságot biztosító 

eszköz az “adatkezelési tájékoztató”, amelyet Az egyesület a következőkben említett 

témakörökre elkészített és az érintettek számára elérhetővé tett: 

Dokumentum Elérhetősége 

Adatkezelési tájékoztató dolgozóknak Munkaszerződés aláírásakor átadásra kerül 
Kihelyezve az üzenőfalakra 

Adatkezelési tájékoztató ügyfeleknek Az egyesület honlapján elérhetővé téve 

Adatkezelési tájékoztató az egyesület 
tagjainak 

Az egyesület a tagok rendelkezésére 
bocsátotta 

GDPR jogok biztosítása 

Az egyesület megtette a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, hogy biztosítsa az 

érintettek GDPR 13-22 cikkelyben megfogalmazott jogait, a rendelet által szabott határidőkön 

belül.  

A jogok elérhetőségről az egyesület az adat alanyokat az adatkezelési tájékoztatóban 

tájékoztatta. 

Az adatkezelési tájékoztatókban az egyesület közzétette a GDPR jogok kapcsán a felelős 

munkatárs elérhetőségeit, amelyen keresztül az érintettek sikeresen érvényesíthetik jogaikat.  

Adatátadások szabályzása 

Az egyesület, amennyiben harmadik félt von be az adatkezelésbe, a GDPR 26. és 28. 

cikkelyének megfelelő módon jár el az adatkezelők vagy adatfeldolgozók kiválasztásában, a 

cikkelyek által előírt módon írásos garanciákat gyűjt azoktól, illetve írásban utasítja őket az 

adatkezelés céljáról és a kezelt adatok köréről. 

Ennek eszköze az “adatkezelési megállapodás”, illetve a GDPR garanciákat nyújtó nyilatkozat a 

harmadik fél részéről. 

http://www.bulake.hu/
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Ilyen dokumentum készült: 

Harmadik fél Dokumentum 

Üzemorvos Adatkezelési megállapodás 

Weboldal üzemeltető/e-mail szolgáltató Adatkezelési megállapodás 

Könyvelő Adatkezelési megállapodás 

Oktatás 

Az egyesület az adatkezelési folyamatok kapcsán az adatvédelemről, az adatkezelés 

tudatosságáról cégen belüli oktatásokat szervez, hogy ez által is magasabb színvonalú legyen a 

megvalósuló adatvédelem. 

Az egyesület a következő belső oktatási programokat valósítja meg, egyszeri vagy éves 

rendszerességgel: 

Elnevezés Leírás 

Információbiztonsági oktatás A dolgozókat az alapvető 
információbiztonságról tájékoztatta az 
oktatás. Például e-mail küldés, munkaasztal 
lezárása, megosztások, céges tárolók, stb. 

GDPR jogok biztosításáról szóló oktatás A GDPR jogok elérhetősége kapcsán kijelölt 
munkatárs tájékoztatása megtörtént. 

Technológiai és szervezési intézkedések 

Az egyesület kijelenti, hogy az adatkezeléshez kapcsolódóan az érintettek kockázatát 

mérlegelte és ennek megfelelő technológiai és szervezési intézkedéseket hozott a GDPR 24; 

25 és 32. cikkelyével összhangban.  

Különösképpen kiemelve az alábbi intézkedéseket: 

• Az informatikai intézkedéseket az egyesület alkalmazásában álló, megbízott 

munkavállaló végezte, amelyről írásban nyilatkozott. 

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása 

Az egyesület a GDPR 30. cikkelyében megfogalmazott nyilvántartást vezet, amelynek eszköze 

az “adatleltár”. Az elkészült adatleltár kimerítő módon tartalmazza a cég egyes adatkezelési 

céljait, az érintettek kategóriáit, a személyes adatok kategóriáit, a címzettek kategóriáit, a 

harmadik ország felé továbbítás tényét, törlésre előirányzott határidőket, a kapcsolódó 

jogalapokat, technológiai és szervezési megoldások leírását. 

http://www.bulake.hu/
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Ez a nyilvántartás a hatóságok részére bármikor elérhető. 

Adatvédelmi incidens nyilvántartás 

Az egyesület vállalja, hogy a GDPR 33. cikkelyében megfogalmazott adatvédelmi incidenst a 

hatóságoknak szükség esetén bejelenti. Tovább a GDPR 33. 5-ös cikkelyében megállapított 

nyilvántartást az ott megfogalmazott adattartalommal vezeti. 

Ez a nyilvántartás a hatóságok részére bármikor elérhető. 

Egyéb rendelkezések 

Az egyesület kijelenti, hogy nem végez olyan mértékű érzékeny adatkezelést, amely kapcsán 

szüksége lenne adatvédelmi tisztviselőre vagy adatvédelmi hatásvizsgálatra. Az egyesület 

elismert ágazati magatartási kódexet nem ismer, ilyet nem adoptált. 

 

 

Kelt: Budaörs, 2019. június 20. 

 

Nyikes Fatime 

elnök 
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