
Hozzájárulás személyes adat kezeléshez 

Alulírott hozzájárulok a következő személyes adataimnak: név, születési hely és idő, lakcím, 

levelezési cím, elektronikus levelezési cím, telefonszám a Magyar Orchidea Társaság által vezetett 

nyilvántartásban történő rögzítéséhez, kezeléséhez. (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 áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) valamint az ahhoz kapcsolódó magyar 

jogszabályok alapján az Ön hozzájárulásával kerülhet sor.) 

1. Az adatkezelés célja a Magyar Orchidea Társaság (MOT, 01-02-0003473, Budapest, 1221. Murányi 

u. 16/a ), mint adatkezelő   civil  szervezet    engedélyezett, cél szerinti tevékenységének 

megvalósítása,  jogos érdekeinek érvényesítése, a jogosultaknak szolgáltatás nyújtása.   

2. A GDPR 2. cikke alapján a MOT adatkezelése a személyes adatai nyilvántartásba vételével, és ott 

történő megőrzésével valósul meg. 

3. Az adatok megőrzésére a tagsági viszony fennállásának időtartamáig kerül sor, majd azok 

megsemmisítésre kerülnek. Az adatok megőrzésének szükségességét évente felülvizsgáljuk. Az 

adatok külön törvényi felhatalmazás illetve kötelezettség híján harmadik személynek nem kerülnek 

továbbításra, azokba kizárólagosan csak az adatkezelőnél tevékenységet végző, valamint 

tevékenységüket ellenőrző személyek tekinthetnek be, az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz 

igénybe.   

Az adatkezelő IT alvállalkozó bevonásával az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy a személyes 

adatok illetéktele harmadik személyek számára ne válhassanak hozzáférhetővé. 

4. Önt mint érintettet  személyes adataival kapcsolatosan megilleti a  

 betekintés joga, amely alapján az Önről kezelt személyes adatokat megismerheti, 

helyesbíttetheti, töröltetheti azokat 

 az adathordozhatósághoz való jog automatizáltan kezelt adatok esetén, amely alapján Ön 

jogosult arra, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik 

adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná.  

 az elfeledtetés joga , amely alapján Ön a nyilvánosságra hozott  személyes adatot,  töröltette , 

úgy az adatkezelő  köteles megtenni az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével minden ésszerűen elvárható lépést – ideértve technikai intézkedést – 

annak érdekében, hogy tájékoztassa az esetlegesen az adatokat kezelő (további) 

adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek 

vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

 tiltakozási jog adatvédelmi önrendelkezési joga sérelme esetén, amelyet az adatkezelővel 

szemben közvetlenül terjeszthet elő, megilleti továbbá a felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való jog (77. cikk), a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog (78. cikk), az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni 

hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (79. cikk). 

5. Az Ön adatkezeléshez való hozzájárulása önkéntes, azonban annak hiányában az adatkezelő 

szolgáltatásait nem tudja Önnek biztosítani. 

Hozzájárulás személyes adat kezeléséhez  

Alulírott.................................................................................. a fenti tájékoztatást megértettem, 

tudomásul vettem és személyes adataim rögzítéséhez , kezeléséhez szabad akaratomból   

hozzájárulok. 
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