JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Bencés Diákszövetség (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Üléséről, 1016
Budapest, Somlói út 51. szám (Mathias Corvinus Collegium) alatt 2016. július 13. napján.
Jelen vannak:




az Elnökség tagjai (5 fő): Deli Gergely, Hortobágyi T. Cirill, Kovács Péter, Szabó Tibor
Zsombor, Szalay Kornél
a FEB tagjai (1 fő): Szabó Barnabás
tagok: Szentirmay István

Az Elnökségi Ülés napirendje a hivatalos meghívó alapján:
1. A Bencés Flotta
2. Egyéb

Deli Gergely 19 óra 21 perckor az Elnökségi Ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az Alapszabály
értelmében az Elnökség határozatképes. Megállapítja, hogy az Alapszabály értelmében az Elnökségi
Ülést ő, Deli Gergely vezeti. Felkéri Kovács Pétert jegyzőkönyvvezetőnek.
Deli Gergely javaslatára az Elnökség egyhangúlag megszavazza, hogy a napirendi pontokat az
Elnökség meghívó szerint tárgyalja.
Deli Gergely az 1. napirendi pont (Bencés Flotta) tárgyalását megnyitja.
Deli Gergely javaslatára először ő foglalja össze a flottaváltás tapasztalatait, amely sorámn kitér
Petényi Márk diáktársunk előzetesen megküldött felvetéseire is, majd az FB részéről Szabó Barnabás
fog beszélni, majd sor kerül az előzetesen megküldött adatvédelmi szabályzat elfogadására.
Deli Gergely elmondja, hogy a flotta a megalapítását követő első időszakban jelentős mértékben
hozzájárult ahhoz, hogy a BDSZ közhasznú feladataira több pénz jusson. Az utóbbi években a
flottával kapcsolatos költségek azonban már veszélyeztették a BDSZ Alapszabályban meghatározott
közhasznú céljainak ellátását. A flotta csak a 2015-ös évben mintegy 250.000 forint költséget
okozott a BDSZ-nek. Ez nagyobb összeg, mint amit a BDSZ tanulmányi ösztöndíjakra, vagy egy-egy
rendezvényére tudott fordítani. A flottát mindenképp meg kellett újítani. Az előző két flottaváltás
teljesen zökkenőmentesen, minden probléma nélkül ment le. Utólag úgy látja, hogy akár más
konstrukcióban is meg lehetett volna valósítani a mostani váltást, de nagyon nehéz volt átlátni a
váltás technikai és jogi folyamatát. A szakterülettel foglalkozó jogászok számára is sok nyitott
kérdést felvető dologról van szó, igen sok munkaórát szánt arra, hogy viszonylag világos képet
alkosson a folyamatokról.
Első sorban a BDSZ szempontjait kellett figyelembe venni a flottaváltás során, és a piaci
körülmények miatt a korábbi, nagyon kedvező szolgáltatás fenntartását nem tudta a BDSZ
biztosítani, de az elérhető legjobb feltételek kialakítására törekedett. Az a nehéz helyzet állt elő, hogy
1

a BDSZ mint jogi személy és tagjai között érdekellentét állt fenn, amelyet a lehetőség szerint
csökkenteni igyekeztek. Elmondja, hogy a BDSZ Elnöksége a Bestar Kft. több ajánlattevő közül
választotta ki. A cég 2011-ben alakult, tavalyi netto árbevétele 116.000.000,- Ft volt. A cég
tulajdonosai egy házaspár, akik lekövethető, húsz éves vállalkozói múlttal rendelkeznek.
A tárgyalási folyamatok során a BDSZ Elnöksége úgy ítélte meg, hogy a cég hosszú távon kívánja
ellátni a flotta kezelését, szándékai komolyak és tisztességesek. A flottaváltás kapcsán anyagi
befektetést is vállalt, amely szintén garanciát jelentett az Elnökség számára. A céggel való
együttműködésünk a szerződéskötés óta zavartalan.
Hozzátette, hogy az Elnökség hibázott a flottaváltás kommunikációja kapcsán, jóval korábban, már a
szerződéskötést megelőzően, előre tájékoztatni lett volna érdemes a flottatagokat. Jelenleg nehezíti a
váltás gördülékeny lebonyolítását, hogy egyes diáktársaink fél- vagy hamis információk alapján,
több alkalommal meglehetősen udvariatlan módon kommunikáltak az Elnökséggel és a flottát kezelő
új céggel.
Elmondta, hogy a BDSZ a flottatagok személyes adatait jogi értelemben nem adta át harmadik
félnek. A flottaváltás lebonyolításakor a BDSZ és a Bestar egy közösen aláírt nyilatkozattal fordult a
Telenor felé, amelyben kérték a mellékletben szereplő telefonszámok átírását. A telefonszámok a
BDSZ tulajdonát képezik, így nem minősülnek a flottatagok személyes adatának. A BDSZ-től
személyes adatot senki nem kapott.
Előadta továbbá, hogy az Elnökség hamarosan kidolgoz egy erkölcsileg megfelelő és méltányos
tervet a számhordozás vonatkozásában.
Ezt követően Szabó Barnabás az alábbiakat mondta el:
Az FB-nek nem célja az elnökség támadása, megdöntése. A jó szándékot és munkamennyiséget
egyáltalán nem vonják kétségbe. Ez az egész ügy az FB-nek is komoly munkamennyiség. Saját
titkárnőjének 10 munkaóra volt a szó szerinti jegyzőkönyv elkészítése.
Ki lett hagyva a döntés előtt az FB. Pedig pont azért jelezték előre, hogy vonják be az FB-t, mert ez
nagy váltás, nagy projekt, nagy munka.
Úgy látja, hogy az alvállalkozóknál nem egyforma infók alapján lett ajánlat kérve.
Tudatos döntés volt, hogy a 3. fokozatú visszajelzést alkalmazták. Az utólag az elnökség számára is
meglepetésként kiderülő új infók miatt azt gondolja, hogy ez indokolt volt.
Nyugtalanítónak tartja, hogy egyes diáktársaknak rálátása van a tagok fizetési adataira.
Emellett több jelzést is kapott az FB, amikre reagálni kellett, sokszor csitították a kedélyeket.
Emellett az FB is kapott rendesen minden oldalról, hogy szétveri a flottát, a BDSZ-t, és máshonnan
is, hogy miért nem képviseli rendesen.
Azt gondolja, a flotta a BDSZ legnagyobb és legfontosabb szolgáltatása, ez éri el a legtöbb embert,
ennek az előnyét folyamatosan élvezi. A megszüntetése stratégiai hiba lenne.
A kommunikáció kapcsán megjegyezte, hogy attól, hogy az elnökség tud valamit, a tagság azt még
nem tudja, el kell mondani.
Jelenleg sem látják teljesen megnyugtatónak a dolgokat:
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 a váltást koncepció szintjén sem látják elfogadhatónak, de nem cél a teljes felforgatás, ezért
javítsuk, ahol lehet
 az elnökség döntési folyamatát is kifogásolják
 az elnökség részéről az FB jogkörének megkérdőjelezése; különös hibának látták, hogy az
elnökség felvett egy olyan kommunikációt, ahol a Bestart védte az FB-vel szemben,
különösen, hogy kiderült, hogy több területen teljesen jogosak voltak a felvetések (pénzügyi
helyzete, adatkezelés, stb.)
 az elnökségen belüli munkamegosztás - mind az, hogy kevés információ mentén ment át a
döntés, mind az, hogy a 2 legaktívabb tagon csattan az ostor szándékuk ellenére
A Bestarnál problémaként érzékeli, hogy
 fél alkalmazott van bejelentve
 kb. 4,8M készpénzállománya év végén
 NAV végrehajtások vannak ellene
 alvállalkozóval dolgozik, akiről nem tudunk semmit
 egy számlán szerinte nem lehet netet és telefont is számlázni
 sokszor nem áll a helyzet magaslatán: 2 hónapja megszületett a szerződés, 3 hete jött az
átállásról sms és még csak nem is kerestek
Minimális fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg:
 a kilépés ingyenes kell legyen
 Bestarnak legyen weblapja, nyilvánosan elérhető adatkezelési szabályzattal
 Bestarnak is legyen adatkezelési regisztrációja
 és az alvállalkozónak is, ami ellátja az ügyfélszolgálatot
 kell publikusan elérhetővé tett ÁSZF, konkrét szerződés, tarifák és adatkezelési szabályzat
 bővebb GyIK, mindenhol terjesztve, aktív kommunikáció
Egyetért az Elnökséggel abban, hogy
 a Bestaré nem egy rossz ajánlat, de lehetett volna jobb ajánlatot is szerezni. A céget nem
látják pénzügyileg, jogilag és személyzeti szempontból alkalmasnak egy ekkora flottára
 jobb előre menni, mint újracsinálni - de 2 év múlva lehet, hogy érdemes teljes újratervezés
Ezt követően az Elnökség nyílt szavazással 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett
meghozta, Deli Gergely pedig kihirdette az alábbi
7/2016. (VII. 13.) Eln. számú
határozatot:
Az Elnökség a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező, a Bencés Flottára vonatkozó adatvédelmi
szabályzatot elfogadja.
Deli Gergely a 2. napirendi pont (Bencés Flotta) tárgyalását megnyitja.
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Deli Gergely röviden tájékoztatja a jelenlevőket a 2016. évi Szent Benedek Zarándoklattal
kapcsolatos támogatási kérelemről, amelyet a Veszprémi Szervezet nyújtott be. Az Elnökség
megegyezik abban, hogy elektronikus szavazás keretében döntenek a támogatásról a közeljövőben.
Deli Gergely az ülést 20 óra 55 perckor bezárja.
Kelt Budapesten, 2016. július 13. napján

Deli Gergely
levezető elnök

Kovács Péter
jegyzőkönyvvezető

Szabó Tibor Zsombor
hitelesítő
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1. számú melléklet

BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") azon személyes adatokra
vonatkozik, amelyeket az érintettekről a Bencés Diákszövetség (cím: 9090 Pannonhalma Vár 1.;
telefonszám: +36203441134; e-mail cím: akta@bdsz.hu; honlap, ahol az Adatvédelmi Tájékoztató
megtalálható: www.bdsz.hu) ("BDSZ") a Telenor Magyarország Zrt.-vel (székhelye: 2045
Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszáma: 13-10-040409; adószáma: 11107792-2-44) kötött
előfizetői szerződésével összefüggésben, az érintettek számára előfizetői kedvezmény igénybevétele
érdekében megkötött szerződések alapján kezel.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében a BDSZ és az érintettek által kötött szerződések
eredményeként létrejött szerződéses rendszer a bencés telefonflotta ("Bencés Flotta"), az érintettek,
akik a BDSZ-szel előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződést kötöttek ("flottatag").
A jelen Adatkezelési Tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ("Infotv.") foglalt rendelkezések
maradéktalan betartásának érdekében jött létre.

1.

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A BDSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő
hatállyal módosítsa. A módosításról a BDSZ a flotttagokat írásban vagy elektronikus levél vagy sms
útján értesíti.
A flottatag kérésére a BDSZ elektronikus úton megküldi a mindenkor hatályos Adatkezelési
Tájékoztató egy hatályos példányát.

2.

A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA, AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

2.1

Az adatkezelés jogalapja a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását követően kötött
szerződések tekintetében

A BDSZ-szel előfizetői kedvezmény igénybevétele érdekében megkötött szerződés megkötésével
vagy az előfizetői kedvezmény tényleges igénybevételével az adott személyes adat rendelkezésre
bocsátásával a flottatag kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak a személyes adat vagy
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információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten
elfogadja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a flottatag önkéntes hozzájárulása.
Ha a flottatag az előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötése vagy teljesítése
során más harmadik személy személyes adatait is megadja, akkor a flottatag szavatol a BDSZ felé,
hogy az érintett személy önkéntes hozzájárulását beszerezte és a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak a
személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát
megismerte az érintett személlyel megismertette és az érintett személy az Adatkezelési Tájékoztatót
kifejezetten elfogadta. Az ilyen harmadik személyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a
flottatagokra meghatározott rendelkezésekkel megegyezően gyakorolhatják a személyes adataik
kezeléséhez fűződő jogokat, így ahol a jelen Adatkezelési Tájékoztató a flottatagokra vonatkozó
rendelkezéseket tartalmaz, ott a harmadik személyeket is érteni kell.
Az adatkezelés jogalapja a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően kötött
szerződések tekintetében

2.2

A BDSZ megállapítja, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően a közötte és a
flottatagok között létrejött, az előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződések nem
tartalmaztak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A Bencés Flottának a jelen
Adatkezelési Tájékoztató kiadásakor folyamatban lévő átszervezésére, és a flottatagok nagy számára
tekintettel a flottatagok hozzájárulásának beszerzése aránytalan költséggel járna, ezért a BDSZ a 3.
pontban meghatározott személyes adatokat az Infotv. 6. § (1) bekezdésének b) pontja alapján kezeli.
Azon harmadik személyek tekintetében, akiknek személyes adatait a flottatag a jelen Adatkezelési
Tájékoztató kiadását megelőzően a BDSZ és a flottatag között létrejött, az előfizetői kedvezmény
igénybevételéről szóló szerződések megkötése vagy teljesítése során adta át a BDSZ-nek, a BDSZ a
személyes adatokat az Infotv. 6. § (1) bekezdése b) pontja alapján kezeli.

A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

3.

A BDSZ az alábbi adatokat kezeli a flottatagról, attól függően, hogy a flottatag mikor és
hogyan vált a Bencés Flotta tagjává.A flottatagok két különböző megállapodás révén váltak,
illetve válhatnak a Bencés Flotta tagjaivá.
A kezelt adatok köre az Inest Kft.-vel kötött megállapodás alapján

3.1

Az Inest Kft.-vel (korábbi neve: Inest Kht.) kötött „első” megállapodás kapcsán kezelt adatok
(jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően kötött szerződések):






a flottatag neve,
címe,
személyi azonosítója,
munkahelye,
telefonszáma.
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A flottatag és az Inest Kft. által kötött szerződések tekintetében a BDSZ az Inest Kft.
jogutódja.
A kezelt adatok köre a BDSZ-szel kötött megállapodás alapján

3.2

A BDSZ-szel megkötött „második” megállapodás kapcsán kezelt adatok (jelen Adatkezelési
Tájékoztató kiadását megelőzően vagy azt követően kötött szerződések):










3.3

a flottatag neve,
állandó lakcíme,
születési dátuma és helye,
személyi igazolvány száma,
édesanyja neve,
munkahelye,
telefonszáma,
melyik bencés gimnáziumban érettségizett,
érettségijének éve,
osztályfőnöke.
A kezelt adatok köre a számlafizető harmadik személyek esetén

Amennyiben a flottatag nem saját használatra kérte a telefonszámot és az előfizetői
kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötése során a más harmadik személy
személyes adatát is megadta a BDSZ részére, a további kezelt adatok ezen más harmadik
személyek tekintetében (akár 3.1 pont szerinti, akár a 3.2 pont szerinti megállapodás esetén):
 számlaküldési név (ha nem a flottatag nevére kérte a havi számlát),
 számlaküldési cím (csak ha eltért az állandó lakcímtől).
3.4

Az adatkezelés célja

A 3.1-3.3 pont szerinti adatokat a BDSZ a flottataggal és a flottatag által megadott más harmadik
személyekkel való kapcsolattartás, a flottatag BDSZ-tagságának ellenőrzése, valamint a BDSZ-felé
továbbszámlázott szolgáltatás díjak beszedése céljából kezeli.
A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelési célok attól függetlenül fennmaradnak, hogy a
BDSZ és a flottatag között fennáll-e szerződéses kapcsolat vagy az esetlegesen megszűnik. A BDSZ
és a flottatag közötti szerződéses kapcsolat megszűnése esetén az adatkezelési célok egészen addig
fennállnak, amíg a flottatagnak érvényes szerződése van a Bencés Flotta kötelékébe tartozó
telefonszámra. Vagyis a BDSZ akkor is jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján a
személyes adatok kezelésére, ha a BDSZ a Bencés Flotta kötelékébe tartozó telefonszámokra
vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötésének jogát harmadik
személyre átruházta és a flottataggal kötött szerződése ennek következtében megszűnt. Ez utóbbi
esetben a BDSZ abból a célból kezeli a személyes adatokat, hogy ha a Bencés Flotta kötelékébe
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tartozó telefonszámokra vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződések
megkötésének joga harmadik személytől visszaszáll rá, akkor új ajánlatával a flottatagokat
megkeresse.

4.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A BDSZ a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján a személyes adatokat a flottatag
hozzájárulásának visszavonásáig vagy a kedvezmény igénybe vételéről szóló szerződés
megszűnése, illetve az alapján fennálló díjtartozás követelése elévülése időpontjáig kezeli. A BDSZ
felhívja a flottatag figyelmét arra, hogy az előfizetői kedvezmény igénybe vételéről szóló szerződés
fenntartásának feltétele a hozzájárulás megadása, így abban az esetben, ha a flottatag a személyes
adatok kezeléséhez való hozzájárulását az előfizetői kedvezmény igénybe vételéről szóló szerződés
hatálya alatt visszavonja, az ilyen nyilatkozatot a BDSZ egyúttal az előfizetői kedvezmény igénybe
vételéről szóló szerződés azonnali hatályú felmondására irányuló nyilatkozatnak tekinti.
A hozzájárulás visszavonásának hiányában a BDSZ a Bencés Flotta kötelékébe tartozó
telefonszámokra vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megszűnését
követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szakasza alapján 5 év
múlva törli a személyes adatokat. Ha az adatokat a BDSZ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a BDSZ az érintett hozzájárulásától
függetlenül csak a Bencés Flotta kötelékébe tartozó telefonszámokra vonatkozó előfizetői
kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megszűnését követően 8 év múlva törli.

5.

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES ADATKEZELŐK
SZEMÉLYE

A személyes adatokat a BDSZ Elnöksége és Felügyelő Bizottságának tagjai ismerhetik meg,
valamint azon személyek, akiket a BDSZ Elnöksége a Bencés Flotta operatív kezelésével
kapcsolatos feladatokkal bíz meg.

6.

ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A BDSZ az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozót
vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a
BDSZ mint adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem
hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a BDSZ mint adatkezelő rendelkezései
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szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a
BDSZ mint adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
BDSZ az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Bestar Magyarország Kft. (székhely: 2330
Dunaharaszti, Haraszty F. utca 47/B.; adószám: 23552498-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-171635;
telefonszám: +36 20 555 1755; e-mail: ugyfelszolgalat@bestar.co.hu) ("Bestar Kft."). A BDSZ a
fent megjelölt adatfeldolgozónak kizárólag a flottatagok telefonszámait adta át, abból a célból, hogy
a Bencés Flotta átszervezésének szükséges folyamatok lebonyolódhassanak, azaz hogy a szolgáltató
be tudja azonosítani, hogy a BDSZ mely számok esetében engedte át a flotta kezelését a Bestar Kft.nek.
7.

A FLOTTATAG JOGAI A BDSZ ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az Infotv. 14 - 18. § - ai alapján a flottatag jogosult arra, hogy a BDSZ által kezelt személyes adatai:
 kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 helyesbítését kérje;
 törlését kérje.
A BDSZ a flottatagra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:
 az adatkezelés jogellenes,
 a flottatag az adatok törlését kéri,
 a flottatag személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 az adatkezelés célja megszűnt,
 azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A flottatag törlés iránti kérelme kizárólag a flottatag hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére
vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel flottatag adatok
körét. A BDSZ a flottatag személyes adatainak kezelésére a flottatag hozzájárulása nélkül és az
adatok törlését (hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét) követően is jogosult az Infotv. 6.
§-a alapján, amennyiben a flottatag adatainak kezelése a BDSZ mint adatkezelő jogi
kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
A flottatag a kérelmét elküldheti e - mailben bdszelnokseg@gmail.com, vagy postai úton a Bencés
Diákszövetség 1518 Budapest Pf. 155 címre.
Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a flottatag kérelmének a BDSZ a kérelem kézhezvételét
követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban eleget tesz. A flottatag az
adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyi ben a flottatag
ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a BDSZ jogosult
költségtérítést kérni, melynek összege 1000.- Ft.
A flottatag által már megfizetett költségtérítés összegét a BDSZ a flottatag részére visszatéríti,
amennyiben a flottatag személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy
helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a BDSZ a flottatag kérelmét nem
találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a BDSZ a kérelem elutasításának
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ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a flottataggal.
Ekkor a BDSZ a flottatagot tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.
8.

TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Infotv. 21. § (1) alapján a flottatag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes
adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
A BDSZ a tiltakozást a flottatag kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a
flottatagot írásban tájékoztatja. Amennyiben a BDSZ a flottatag tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással flottatag adatot
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
9.

JOGORVOSLAT

Amennyiben a flottatag a fenti 8. pontban foglalt kérelme a BDSZ által elutasításra kerül, úgy az
elutasítással szemben a flottatag az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti bírósághoz fordulhat.
Amennyiben a Flottatag a BDSZ fenti, 8. pont szerint meghozott tiltakozással kapcsolatos döntésével
nem ért egyet, illetve ha a BDSZ a 15 napos határidőn belül nem dönt, a flottatag - a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti bírósághoz fordulhat.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a BDSZ-nek elküldeni a panaszt.
10.

ADATVÉDELMI FELELŐS, NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Adatvédelmi felelős:

Deli Gergely, főtitkár

Kapcsolat:

akta@bdsz.com

Budapest, 2016. július 13.
Deli Gergely
levezető elnök

Kovács Péter
jegyzőkönyvvezető

Szabó Tibor Zsombor
hitelesítő
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