
 

 

 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata 

 
1. A szabályzat tárgya és célja: 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a jelen Adatvédelmi 

Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) a természetes személyeknek a személyes adataik 

kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok áramlására vonatkozó szabályokat 

állapít meg, védve a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen a személyes 

adatok védelméhez való jogukat.  

 

2. A szabályzat személyi hatálya: 

Jelen szabályzat kiterjed a Szövetség Alapszabályában, illetve Szervezeti Működési Szabályzatában 

meghatározott tisztségviselőkre, testületek tagjaira, a működést segítőkre, valamint a 

tagszervezetek, tagszövetségek vezetőire. 

 

3. A BEOSZ adatkezelési tevékenységét szabályozó főbb jogszabályok és fogalmak: 

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

(a továbbiakban General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR) 

- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civil Szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény  

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.  

 

A Szabályzat az Infotv. 3. §-ában és a GDPR 4. cikkében található értelmező rendelkezésekben 

meghatározott fogalmakat alkalmazza (érintett, adatkezelő, személyes adat, különleges adat, 

adatkezelés, adatfeldolgozás stb.). 

 

4. Az adatkezelő megnevezése és adatai: 

Az adatkezelő szervezet neve: 

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 

(1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b.) 

Postacím: ua. 

Telefon/Fax: 06-1-210-7513,  

E-mail: beosz.iroda@gmail.com 

Honlap: www.beosz.hu 

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Nyilvántartási szám: 6.PK.620721, 1612 ssz. 

Adószám: 190021959-1-42 

 

Az adatkezelő szervezetet képviseli: 

Hazuga Károly nyá. altábornagy, a Szövetség elnöke 

1087 Budapest, Kerepesi u. 29/b. 

Telefon/Fax: 06-1-210-7513,  

E-mail: beosz.iroda@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.beosz.hu/
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5. A kezelt személyes adatok köre  

A személyes adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul. 

 

1. Az alábbi személyes adatok kezelése a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége testületeinek 

működéséhez, rendezvényeinek előkészítéséhez és lebonyolításához, kapcsolattartáshoz, 

informáláshoz, valamint a pénzügyi elszámolások érdekében történik. 

a) Családi és utónév (a továbbiakban: név),  

b) Rendfokozat,  

c) Születési hely, idő,  

d) Anyja neve,  

e) Személyazonosító igazolvány száma,  

f) Adóazonosító,  

g) Lakcím,  

h) Telefonszám,  

i) E-mail cím.  

 

2. Kép és hangfelvétel a Szövetség rendezvényein, azok részbeni közzététele az Szövetség 

kiadványaiban és honlapján. 

3. Technikai adatok. Az Egyesület honlapjának – www.beosz.hu – használata során a Central 

Digitális Média Kft. által üzemeltetett eOldal.hu tárhely és weboldal szolgáltatás a saját 

szabályzataiban foglaltaknak megfelelően (technikai vagy opcionális) sütivel (angolul cooki) 

azonosítja a bejelentkezett felhasználó számítógépét, továbbá a rendszer statisztikai célból és a 

szolgáltatás teljesítése és működésének ellenőrzése érdekében folyamatosan naplózza a 

bejelentkező felhasználó számítógépének azon adatait, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 

generálódnak. A technikai adatok kezelése a weboldal szolgáltatás során a sütik élettartamának 

lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig tart.  

 

6. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja  

 

1. Az 5. pontban meghatározott személyes adatok kezelésének jogalapja és célja 

személyes adat  jogalap  cél  

név  

születési hely, idő  

anyja neve 

lakcím 

Az Érintett írásbeli 

hozzájárulása 

a Szövetség működtetése, 

kapcsolattartás és minden 

további tevékenység, 

melyhez az Érintett 

azonosítása szükséges  

rendfokozat  

személyazonosító ig. száma 

adóazonosító 

 

az Érintett írásbeli 

hozzájárulása  

az Szövetség szakmai jellege 

és a működő katonai 

szervezetek és honvédüdülők 

látogatásának szervezése, 

személyi előterjesztések, 

pénzügyi elszámolások miatt 

szükséges 

telefonszám 

e-mail cím 

az Érintett írásbeli 

hozzájárulása 

kapcsolattartás, 

rendezvények meghívóinak 

kézbesítése 
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2. A személyes adatkezelés célja: Az Alapszabályban meghatározott célkitűzések érdekében a 

kapcsolattartáshoz szükséges levelezőlista létrehozása, a gyors, hatékony és széleskörű 

információáramlás megvalósulása. (pl. az testületi programokról, pályázati lehetőségekről, 

határidőhöz kötött feladatokról stb.) Törvényi kötelezettségek teljesítéséhez (bejelentési 

kötelezettség, pénzügyi elszámolás) papír alapú, illetve elektronikus adatbázis létrehozása.  

 

3. A Szövetség a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem 

használja, illetve használhatja fel. Az állami elismerésre történő felterjesztés, illetve névre szóló 

tárgyi elismerés esetét kivéve személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára 

történő kiadása – hacsak törvény kötelező erővel ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag 

az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

4. A Szövetség a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelőségéért (ideértve azok változásának követését is) kizárólag az azt megadó személy 
felel. Bármely Érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a 
megadott e-mail címen kizárólag ő vesz igénybe információszolgáltatást a Szövetségtől. 

5. A Szövetség rendezvényein a jelenlévő érintettek hozzájárulásával kép és hangfelvétel 

készül. Ennek célja a Szövetség működésének történeti megörökítése, a Szövetség időszakos 

kiadványaiban és a Szövetség honlapján. A Szövetség működésének megörökítése céljából a 

Tagszervezeteinek, Tagszövetségeinek rendezvényeiről szóló kép és hangfelvételek közzétételéhez 

az Érintettek részéről szükséges hozzájárulás és tárolás a rendező szervezet hatásköre és felelőssége.   

6. Az 5. pont 3. alpontban leírt technikai adatok tekintetében a Szövetség nem adatkezelő, 
azokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. 

7. Az adatkezelés időtartama  

1. A megadott személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulásával kezdődik és az Érintett 

által történő visszavonásig vagy az Érintett elhalálozásáig tart. Ez utóbbi esetben – amennyiben 

az elhunyt legközelebbi hozzátartozója a végleges törlésről nem rendelkezik – az adatok 

kizárólag a Szövetség kegyeleti tevékenysége miatti szükséges mértékben (név, születési év) 

kerülnek megőrzésre. 

2. Az adatok törlésére irányuló kérés nem érintheti a számviteli bizonylatokat, melyek 
megőrzését törvény szabályozza. 

8. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás  

1. Az adatokat a Szövetség elnökségének tagjai és munkatársai – kizárólag a szükséges szakmai 
feladat ellátásainak mértékéig - jogosultak megismerni. Harmadik személy részére az adatokat 
nem adják át. 

2. Az adatbázist és a levelező listát – mint adatfeldolgozó – az azzal megbízott elnökségi tag és 

főállású munkatárs vezeti. A nyilvántartásba vett adatkezelési nyilatkozatok és a papíralapú 

nyilvántartás a Szövetség kijelölt irodájában, zárt szekrényben kerül megőrzésre. A 

kapcsolattartás céljából kialakított levelezőlista kizárólag jelszóval védett elektronikus 

felületen található (gmail) és csak az Operatív elnökség és a főállású munkatárs által 

hozzáférhető.  

3. A Szövetség az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak 
megfelelően kezeli. A személyes adatokat harmadik személynek és hatóságnak kizárólag a 
szabályzat 6. pont 2. alpontjában megfogalmazottak szerint továbbítja. 
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9. Az érintett jogai  

1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szövetség által kezelt, rá vonatkozó 
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. 

2. A Szövetség az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, adatvédelmi incidens esetén 
annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az 
Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
A kérés és a tájékoztatás az Szövetség irodájában szóban történhet, igény esetén a Szövetség 
elnöke a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 

3. A Szövetség elnökhelyettese az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az 

adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett 
intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

4. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szövetség 
elnökéhez fordulhat. 

5. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.  

6. Az Érintett nyilatkozatának visszavonásával tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 

A Szövetség elnöksége a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és 
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7. Az Érintett az Infotv., valamint a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 
www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

10. Egyéb rendelkezések  

1. A Szövetség kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, mindent megtesz 
annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 
jogosulatlan megváltoztatását. 

2. A Szövetség fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek honlapon történő 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

Jelen Szabályzat 2018. december 11-én lép hatályba. 

 

Budapest, 2018. december 11. 

 

BEOSZ Elnöksége 

 

 


