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Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

változásokkal egységes szerkezetben 

 

A Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége (székhelye: 

1062 Budapest, Bajza utca 17-19., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék, nyilvántartási 

száma: 01-02-0005066, adószám: 18045587-1-42), mint adatkezelő a https://makisz.hu/ web-

oldal felhasználóinak, valamint a MAKISZ tagok, tagjelöltek személyes adatait érintő adatke-

zelési tevékenységéről, az Általános Adatvédelmi Rendelet (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 hatá-

lyon kívül helyezéséről, azaz GDPR, a továbbiakban: Rendelet) alapján az érintettek előzetes 

tájékoztatása és jogaik gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájé-

koztatót.  

 

I. AZ ADATKEZELŐ 

 

1. A https://makisz.hu/ honlapot működtető adatkezelő:  

 

Név: Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információt Szolgáltatók Szövetsége 

Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 17-19. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0005066 

Adószám: 18045587-1-42 

Képviselő: Bódizs Kornél elnök  

Telefonszám: +3630/629-82-03 

E-mail cím: info@makisz.hu  

Honlap: https://makisz.hu/ (a továbbiakban: Adatkezelő)  

 

II. ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK 

 

1. Adatkezelési tevékenység a https://makisz.hu/ honlapunkon és a MAKISZ műkö-

dése során 

 

Honlapunkon és a MAKISZ működése során kizárólag az érintettek hozzájárulásával kezelünk 

személyes adatokat; személyes adatokat az alábbi célból rögzítünk és tárolunk:  

 

1. Tagfelvételi jelentkezés befogadása és döntéshozatal céljából  

 

A tagfelvételi kérelem űrlapon a következő adatokat kérjük megadni:  

Név: (kötelező) 

Cím: (kötelező)  

Levelezési cím: (opcionális)  

Email cím: (kötelező)  

 

A tagfelvételi kérelemhez mellékelni kell 

• a felelősségbiztosításról szóló igazolást (kötvény másolata) 

• a tagjelölt vezető tisztségviselőjének végzettségét igazoló diploma másolatát,  

amennyiben a tagjelölt rendelkezik felelősségbiztosítással, illetve a vezető tisztviselője pénz-

ügyi, közgazdasági, jogi, kereskedelmi, vagy megfelelő felsőfokú képzettséggel rendelkezik. 
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Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

Kezelt személyes adat: név, anyja neve, születési helye és ideje, email-cím, cím, levelezési 

cím, telefonszám, biztosítási szerződés kötvényszáma 

Az adatkezelés időtartama: a tagfelvételről szóló döntés meghozataláig  

Adattovábbítás címzettje: az Elnökség tagjai, a Jogi és Etikai Bizottság tagjai, a szövetségi 

titkár 

 

2. A https://makisz.hu/hu/tagoknak oldalon kezelés céljából 

  

A https://makisz.hu/hu/tagoknak felületre a MAKISZ működésével kapcsolatos dokumentu-

mok (pl.: közgyűlési, elnökségi jegyzőkönyvek) kerülnek feltöltésre, amihez a tagok az általuk 

megadott és a MAKISZ szövetségi titkára által regisztrált felhasználónév és jelszó adatokkal 

tudnak belépni.  

A tagok a regisztrációhoz a következő adatokat közlik a MAKISZ erre kijelölt munkatár-

saival (elnök, szövetségi titkár): 

- a tag részéről regisztrálni kívánt e-mail cím (későbbiekben ez lesz a felhasználónév), 

- a regisztrálandó személy neve,  

- a regisztrálandó személy tisztsége,  

- a regisztrálandó személy telefonszáma. 

Elfelejtett jelszó esetén az adatokat újból meg kell adni, és a regisztrációt ismét el kell végezni.  

A regisztrált tagok a https://makisz.hu/hu/tagoknak felületen elérhető dokumentumok megte-

kintésére, és letöltésére jogosultak, egyéb tevékenységet nem tudnak végezni. A https://ma-

kisz.hu/hu/tagoknak felületen csak a MAKISZ erre kijelölt munkatársai (elnök, szövetségi tit-

kár) végezhetnek módosításokat (regisztrációt, dokumentum feltöltést, törlést).  A tagsági jog-

viszony megszűnésével egyidejűleg a tagi regisztrációt törlik. 

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

Kezelt személyes adat: regisztrált személy neve, email-címe, telefonszáma  

Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony időtartama alatt 

 

3. Rendezvényre (közgyűlésre, elnökségi ülésre, egyéb rendezvényre) történő jelent-

kezés fogadása, kezelése  

 

A MAKISZ által szervezett eseményekre az info@makisz.hu e-mail címre küldött jelentkezés-

sel lehet regisztrálni.  

A rendezvényre jelentkezéskor az alábbi adatokat kérjük megadni:  

Név: (kötelező),  

Képviselt tag neve: (kötelező),   

Email-cím: (kötelező),  

Telefonszám: (nem kötelező),  

Rendszám: (nem kötelező, parkolóhely foglalása estén) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

Kezelt személyes adat: név, email-cím, telefonszám, rendszám 

Az adatkezelés időtartama: a rendezvény befejezéséig 
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4. A tagokkal való kapcsolattartás céljából történő adatkezelés 

 

A MAKISZ a tagjaival a tagok által megadott e-mail címeken keresztül tartja a kapcsolatot.  

A tagokkal való e-mailes kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kérjük megadni:  

Email-cím: (kötelező) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

Kezelt személyes adat: email-cím 

Az adatkezelés időtartama: a tagsági jogviszony időtartama alatt 

 

5. Adattovábbítás  

 

A honlap-regisztráció, a tagsági jogviszony fennállása, illetve a tagfelvételi eljárás során meg-

adott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk, amelyhez hozzájárulását adta. A tag-

felvételi eljárás során megadott személyes adataihoz az Elnökség, valamint a Jogi és Etikai 

Bizottság tagjai, és a szövetségi titkár férnek hozzá. A https://makisz.hu/hu/tagoknak felületre 

való regisztráció során megadott személyes adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban 

megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás 

teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik 

személynek nem továbbítják.  

 

III. ADATFELDOLGOZÓK 

 

A weboldal működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében szemé-

lyes adatokat kezelnek:  

 

1. Tárhelyszolgáltatás: 

Tárhelyszolgáltató neve: Websupport Magyarország Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 

Adószám: 25138205-2-41 

E-mail: ugyfelszolgalat@gyumolcstarhely.hu 

Tárhelyszolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon meg-

adott személyes adatokat.  

Adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása a szerveren  

Adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig  

 

2. Weblapprogramozási szolgáltatás  
Weblapprogramozási szolgáltató neve: Cyberkinetic Kft. 

Székhely: 2600 Vác, Szegfű utca 40. 

Adószám: 13457990-2-13 

E-mail cím: info@cyberkinetic.eu 

Szolgáltatónk a működtetéshez feltétlenül szükséges mértékben kezeli a honlapon megadott 

személyes adatokat.  

Adatkezelési tevékenysége: a személyes adatok tárolása a szerveren  

Adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásáig  

 

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL 

 

1. A jelen adatvédelmi tájékoztatót a https://makisz.hu/ honlapunkon folyamatosan hozzá-

férhetővé tesszük.  

 

https://makisz.hu/hu/tagoknak
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2. Tájékoztatás (hozzáférés): Az érintett tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő ke-

zeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz 

biztosítson hozzáférést. Az Adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok má-

solatát térítésmentesen az érintett rendelkezésére kell bocsátania.  

 

3. Helyesbítés: Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül he-

lyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki. 

 

4. Törlés, hozzájárulás visszavonása: Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai keze-

léséhez adott hozzájárulását, és kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését;  

Az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan ké-

sedelem nélkül törölje, ha  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 

nincs más jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adat-

kezelésre,  

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

Az Adatkezelő a törlést megtagadhatja, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy 

az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelőminden esetben tájékoztatják az érintettet, 

megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesíté-

sét követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.  

 

5. Korlátozás: Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi ese-

tekben: 

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idő-

tartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelmé-

hez; 

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbb-

séget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével 

csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdeké-

ben, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.  

 

6. Adathordozhatóság: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat 

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
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hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés au-

tomatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható 

– kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását. 

 

7. Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdek-

ének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okok-

ból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő 

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adat-

kezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érin-

tett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztésé-

hez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvet-

len üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá 

vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

 

8. Adatvédelmi incidensek kezelése: Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, 

amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jo-

gosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul 

bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvé-

delmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira 

nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcso-

lódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az 

érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoz-

tatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

V. Az érintett jogainak érvényesítése 

 

1. Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő 

munkatársaihoz fordulhat a címünkre (1062 Budapest, Bajza utca 17-19.) írt levélben vagy az 

info@makisz.hu címre küldött emailben. 

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, e-mail /levelezési 

cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9., Hivatali kapu: NAIH, Telefon: +36 (30) 

683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400, Fax: +36 (1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) 

fordulhat. 

 

3. Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvény-

szék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

Hatályos, 2018. május 25. napjától 
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