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1. A tájékoztató célja és hatálya
Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja a Csomagolási és Anyagmozgatási
Országos Szövetség (székhely és levelezési cím: 1146 Budapest Hungária krt. 140-144., szervezet
nyilvántartási száma: 01-02-0002182; weboldal: www.csaosz.hu; e-mail: csaosz@csaosz.hu; telefonszám: +36 1 210 0107), mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szövetség) által az irányadó és hatályos jogszabályoknak való mindenkori megfelelés céljából saját magával szemben megfogalmazott adatkezelési- és adatvédelmi elvek bemutatása, továbbá a Szövetség által kezelt személyes
adatok érintettjeinek (a továbbiakban: Érintett) GDPR 13-14. cikkének megfelelő tájékoztatása.
A Szövetség rögzíti, hogy tevékenysége jellegéből fakadóan – az Alapszabálya által is megerősítetten
– természetes személyek a Szövetségnek tagjai nem lehetnek, melyre tekintettel a Szövetség által
kifejtett alaptevékenység érintettjei valamennyien jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek. A Szövetség rögzíti ugyanakkor, hogy a Szövetség tagjaival, illetve leendő
tagjaival történő kapcsolattartás szükségszerűen kezeli a tagszervezetek (tagszervezet-jelöltek) kapcsolattartóinak meghatározott, személyes adatnak minősülő adatait, mindamellett, hogy a Szövetség
által szervezett rendezvények, konferenciák, szakmai versenyek esetén a Szövetség a kapcsolattartóktól eltérő személyekre vonatkozó személyes adatok birtokába is kerülhet.
A Szövetség elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak
tartja információs önrendelkezési joguk megfelelő tiszteletben tartását, e jogok mindenkori érvényesíthetőségét. A Szövetség a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A Szövetség fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikor, jogszabályoknak és tényleges
adatkezelési gyakorlatának megfelelő módosítására. A Szövetség kötelezettséget vállal az Érintettek
jelen Tájékoztatóra vonatkozó módosításáról – a www.csaosz.hu weboldalon történő közzététel útján – történő értesítésére.
A Szövetség jelen Tájékoztatóját az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos, különösen az alábbiakban
megnevezett jogszabályokkal összhangban alkotta meg:




az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR)
a 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.)

2. A Szövetséggel történő kapcsolatfelvételre vonatkozó adatkezelés
2.1 Az adatkezelés célja
A Szövetséggel a weboldal „Kapcsolat” menüpontja alatt elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése
vagy közvetlenül a csaosz@csaosz.hu elektronikus levélcímre címzett levél útján kezdeményezett
kapcsolatfelvétel esetén a Szövetség a megkeresés megválaszolása, a megfelelő tájékoztatás nyújtása
érdekében kezeli az e csatornákon keresztül a Szövetséget megkereső személyek személyes adatait.
2.2 A kezelt személyes adatok köre
A 2.1 pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti: teljes név (vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, az Érintett által a megkereséssel összefüggésben az üzenetben hivatkozott, megadott bármely egyéb személyes adatnak minősülő adat.
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2.3 Az adatkezelés jogalapja
A Szövetséggel – a www.csaosz.hu weboldalon elhelyezett elérhetőségek igénybevételével – kapcsolatba lépők a 2.2 pontban meghatározott személyes adatokat önkéntesen bocsátják a Szövetség
rendelkezésére, azok kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a kapcsolatfelvétel kezdeményezésekor ad meg a Szövetség részére.
2.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség – a www.csaosz.hu weboldalon elhelyezett elérhetőségek igénybevételével – kapcsolatba lépő Érintettek személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig jogosult kezelni. Az Érintett a
megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a torles@csaosz.hu elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal, melyet követően a
Szövetség haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törléséről.

3. A Szövetséghez való csatlakozással, illetve a Szövetségi tagsággal összefüggő adatkezelés
3.1 Az adatkezelés célja
A Szövetség az alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a tagvállalatokkal történő folyamatos
kapcsolattartás érdekében szükségszerűen kezeli a tagvállalatok felelős vezetőinek, továbbá kijelölt
kapcsolattartóinak – a tagvállalat által a bejelentkezési nyilatkozaton (2. sz. melléklet) rendelkezésre
bocsátott – személyes adatait.
3.2 A kezelt adatok köre
A 3.1 pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti: gazdasági társaságok és egyéb jogi személyek felelős vezetőinek teljes nevét (vezetéknév,
keresztnév), beosztását, telefonszámát, email címét, továbbá képviseletre – és ekként kapcsolattartásra – jogosult tagjainak, teljes nevét (vezetéknév, keresztnév), beosztását, telefonszámát és email
címét.
Az adatok forrása minden esetben a tagvállalat-jelölt jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
3.3 Az adatkezelés jogalapja
A 3.2 pontban meghatározott adatok kezelésének jogalapja a Szövetségnek, valamint a Szövetség
tagjának a tagsági jogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez, alaptevékenysége
magas színvonalon történő ellátásához fűződő jogos érdekeinek érvényesítése.
3.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a 3.2 pontban meghatározott adatokat a tagsági jogviszony megszűnésétől számított öt
(5) évig jogosult kezelni, azzal, hogy amennyiben a kapcsolattartó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozását fejezi ki, úgy a Szövetség – feltéve, hogy nem áll fenn a kényszerítő erejű, a kapcsolattartó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos érdeke – a személyes adatokat tovább nem
kezelheti, azokat haladéktalanul törli.
Amennyiben a kapcsolattartó adataiban változás állt be, úgy a változás bejelentését követően a Szövetség haladéktalanul intézkedik a korábbi kapcsolattartó adatai kezelésének megszüntetése iránt.
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4. A Szövetség által szervezett szakmai konferenciákra, szakmai napokra, egyéb szakmai
tárgyú rendezvényekre történő jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés
4.1 Az adatkezelés célja
A Szövetség a „szolgáltató és kapcsolattartó” feladatai körében rendszeres gyakorisággal szervez
csomagolási tematikájú konferenciákat, szakmai napokat, melyek sikeres lebonyolítása érdekében
kezeli az ezen rendezvény(ek)re jelentkező személyek által a jelentkezési lapon (3. sz. melléklet) rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
4.2 A kezelt adatok köre
A 4.1. pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti: résztvevő teljes név (vezetéknév, keresztnév), beosztás, e-mail cím, telefonszám, levelezési
és számlázási cím, adószám (amennyiben releváns).
Díjfizetéshez kötött szakmai rendezvény esetében a Szövetség a fizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében kezelheti a számlázással összefüggő adatokat.
4.3 Az adatkezelés jogalapja
A 4.2. pontban meghatározott adatok kezelésének jogalapja a résztvevő önkéntes hozzájárulása,
mely hozzájárulást a résztvevő a jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg adja meg a Szövetség részére.
A díjfizetéshez kötött szakmai rendezvények lebonyolításával kapcsolatban a számlázási adatok kezelésének jogalapja a Szövetségre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
4.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a 4.2. pontban meghatározott személyes adatokat az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának alapjául szolgáló szakmai rendezvény megtartását követő öt (5) évig kezeli. Az Érintett a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a torles@csaosz.hu elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal, melyet követően a Szövetség haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törléséről.
A Szövetség a jogi kötelezettsége alapján fennálló adatkezelési kötelezettségével érintett személyes adatokat a szakmai képzés vagy rendezvény megtartásától (mint a szerződéses jogviszony megszűnésének időpontjától) számított nyolc (8) évig jogosult kezelni.

5. A Szövetség által szervezett szakmai versenyekre történő jelentkezéssel kapcsolatos
adatkezelés
5.1 Az adatkezelés célja
A Szövetség a „szolgáltató és kapcsolattartó” feladatai körében évente megszervezi a HUNGAROPACK
Magyar Csomagolási Versenyt és a HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákversenyt, melyek sikeres lebonyolítása érdekében kezeli az ezen rendezvény(ek)re jelentkező személyek által a
jelentkezési lapon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
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5.2 A kezelt adatok köre
Az 5.1 pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti:




HUNGAROPACK Magyar Csomagolási Verseny: egyéni vállalkozó pályázó esetén a pályázó
neve, levélcíme, bankszámla, adószáma, telefonszáma és e-mail címe; jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázó esetén a felvilágosítást adó személy neve,
telefonszáma és e-mail címe; felelős vezető teljes neve (vezetéknév és keresztnév), beosztása; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonos törvényes
képviselőjének teljes neve (vezetéknév és keresztnév);
HUNGAROPACK Student Csomagolástervezési Diákverseny: hallgató teljes neve (vezetéknév
és keresztnév), levelezési és értesítési címe.

Díjfizetéshez kötött szakmai verseny esetében a Szövetség a fizetési kötelezettség teljesíthetősége
érdekében kezelheti a számlázással összefüggő adatokat.
5.3 Az adatkezelés jogalapja
Az 5.2 pontban meghatározott adatok kezelésének jogalapja természetes személy és/vagy egyéni
vállalkozó résztvevő önkéntes hozzájárulása, mely hozzájárulást a résztvevő a versenye történő jelentkezési lap kitöltésével egyidejűleg adja meg a Szövetség részére.
Jogi személy jelentkező esetén a kapcsolattartó személy, a felelős vezető személy, valamint a tulajdonos törvényes képviselője adatainak kezelése a Szövetség, illetve a jelentkező gazdálkodó szervezet – verseny lebonyolításához, továbbá a versenyben való részvételhez fűződő – jogos érdeke. Ez
esetben a személyes adatok forrása minden esetben a pályázó jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet.
A díjfizetéshez kötött szakmai rendezvények lebonyolításával kapcsolatban a számlázási adatok kezelésének jogalapja a Szövetségre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
5.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség az 5.2 pontban meghatározott személyes adatokat természetes személy és/vagy egyéni
vállalkozó résztvevő esetén az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának alapjául szolgáló szakmai verseny megtartását követő öt (5) évig
kezeli. Az Érintett a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a torles@csaosz.hu elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal,
melyet követően a Szövetség haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törléséről.
Jogi személy esetén a Szövetség a felvilágosítást adó személy személyes adatait a verseny lebonyolításától számított öt (5) évig jogosult kezelni, azzal, hogy amennyiben e személy a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozását fejezi ki, úgy a Szövetség – feltéve, hogy nem áll fenn a kényszerítő
erejű, a kapcsolattartó érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos érdeke – a személyes adatokat
tovább nem kezelheti, azokat haladéktalanul törli.
Amennyiben a pályázó (figyelemmel a pályázati felhívásban megadott feltételekre) sikertelenül
pályázik a versenyen való részvételre, úgy a személyes adatokat a pályázatok feldolgozása, a sikertelen pályázó erre vonatkozó értesítését követően haladéktalanul törli a Szövetség.
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A Szövetség a jogi kötelezettsége alapján fennálló adatkezelési kötelezettségével érintett személyes adatokat a szakmai képzés vagy rendezvény megtartásától (mint a szerződéses jogviszony megszűnésének időpontjától) számított nyolc (8) évig jogosult kezelni.

6. A Szövetség által szervezett szakmai továbbképzésekkel kapcsolatos adatkezelés
6.1 Az adatkezelés célja
A Szövetség a „szolgáltató és kapcsolattartó” feladatai körében – megrendelésre – szakmai továbbképzéseket szervez, melyek sikeres lebonyolítása érdekében kezeli az ezen rendezvény(ek)re jelentkező személyek által a jelentkezési lapon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.
6.2 A kezelt adatok köre
A 6.1 pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti: egyéni vállalkozó megrendelő esetén a megrendelő teljes neve (vezetéknév és keresztnév),
levélcíme, bankszámla, adószáma, telefonszáma és e-mail címe; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a felvilágosítást adó személy neve, telefonszáma és e-mail
címe.
Díjfizetéshez kötött szakmai továbbképzés esetében a Szövetség a fizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében kezelheti a számlázással összefüggő adatokat.
6.3 Az adatkezelés jogalapja
A 6.2 pontban meghatározott egyéni vállalkozó adatai kezelésének jogalapja a szakmai továbbképzés
tárgyában létrejövő eseti szerződés teljesítése.
Jogi személy megrendelő esetén a kapcsolattartó személy adatainak kezelése a Szövetség, illetve a
megrendelő gazdálkodó szervezet – a szerződés megkötéséhez, a megrendelés felvételéhez, a szolgáltatás teljesítéséhez, az esetleges igények érvényesíthetőségéhez fűződő – jogos érdeke. Ez esetben a személyes adatok forrása minden esetben a megrendelő jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet.
A díjfizetéshez kötött szakmai rendezvények lebonyolításával kapcsolatban a számlázási adatok kezelésének jogalapja a Szövetségre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése az általános forgalmi adóról
szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.
6.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a 6.2 pontban meghatározott személyes adatokat a szerződés megszűnésétől, a szakmai
továbbképzés lebonyolításától, megrendezésétől, azaz a szolgáltatás teljesítésétől számított öt (5)
évig jogosult kezelni.
A Szövetség a jogi kötelezettsége alapján fennálló adatkezelési kötelezettségével érintett személyes
adatokat a szakmai továbbképzés vagy rendezvény megtartásától (mint a szerződéses jogviszony
megszűnésének időpontjától) számított nyolc (8) évig jogosult kezelni.
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7. A Szövetség által küldött hírlevelekkel összefüggő adatkezelés
7.1 Az adatkezelés célja
A Szövetség az általa összeállított szakmai információs anyagok (ideértve a szakmai konferenciákra,
rendezvényekre történő felhívásokat), hírlevélnek minősülő küldemények megküldhetősége érdekében kezeli azon személyek személyes adatait, amely személyek a Grtv. 6. § (1) bekezdése érdekében
ehhez hozzájárultak.
7.2 A kezelt adatok köre
A 7.1 pontban meghatározott célú adatkezelés során a Szövetség az alábbi személyes adatokat kezelheti: tagvállalat jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által kijelölt (vállalati) e-mail cím, feliratkozó természetes személy teljes neve és e-mail címe.
7.3 Az adatkezelés jogalapja
A hírlevél-szolgáltatás nyújtásával összefüggő, 7.2. pontban meghatározott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azt az Érintettek önkéntesen bocsátják a Szövetség rendelkezésére. A szolgáltatott
személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása, tekintettel
különösen a Grtv. 6. § (1)-(2) bekezdésében rögzítettekre.
A tagvállalat jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által kijelölt (vállalati)
e-mail cím vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Szövetség és a tagvállalat – a Szövetséggel
kapcsolatos naprakész információkról, eseményekről, egyéb szakmai lehetőségekről való megfelelő
információátadáshoz fűződő – jogos érdeke. Az adatok forrása minden esetben a tagvállalat jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
7.4 Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a 7.2 pontban meghatározott személyes adatokat az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Az Érintett a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja a torles@csaosz.hu elektronikus levélcímre küldött e tárgyú, az Érintett egyértelmű azonosítását lehetővé tevő nyilatkozattal, melyet követően a Szövetség haladéktalanul köteles intézkedni a személyes adatok törléséről.

8. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A Szövetség a GDPR rendelet 5. cikkében foglaltaknak megfelelően eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy
• jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi a személyes adatok kezelését („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
• biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű
és jogszerű célból történik, továbbá biztosítja, hogy azokat ne kezeljék a célokkal össze nem
egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
• naprakész állapotban tartja a személyes adatokat; minden ésszerű intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy az általa végzett adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”)
• biztosítja, hogy az általa kezelt személyes adatok tárolása olyan formában történjen, amely
az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges
ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”)
• biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
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•

nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot; biztosítja, hogy a kezelt személyes adatok
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre
korlátozódjanak („adattakarékosság”)
• védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.
A Szövetség a személyes adatok kezelése során megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, biztosítva a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
A Szövetség különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy
az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.
A Szövetség a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az általa végzett adatkezelés biztonságának védelméről, mely az általa
végzett adatkezeléssel összefüggésben jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
A Szövetség az általa végzett adatkezelés során megőrzi:
1. a bizalmasság: megóvja az információt, biztosítja, hogy csak az arra jogosultak férhessenek hozzá;
2. a sérthetetlenséget: megóvja az információt és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy a jogosult ténylegesen hozzá tudjon férni a rá vonatkozó információhoz, amennyiben szüksége van rá, valamint rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A Szövetség rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik félnek nem adja át (nem továbbítja), azokat
csak a Szövetség kijelölt (a konferenciák, képzések, versenyek megszervezésében közreműködő)
munkavállalója jogosult megismerni.

10. Érintetti jogok
10.1 A hozzáférési, tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett, erre irányuló írásbeli kérelmével kérheti a Szövetség arra vonatkozó tájékoztatását,
hogy a személyes adatainak Szövetség általi kezelése folyamatban van-e és ha igen, akkor úgy jogosult a kezelt személyes adatokhoz való hozzáférésre. Utóbbi vonatkozásában a Szövetség információt biztosít az általa kezelt, a kérelmezőre vonatkozó adatok köréről, az adatok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az esetleges címzettekről, a személyes adatok megőrzésének
tervezett időtartamáról (illetve amennyiben ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjairól), továbbá az esetlegesen felmerült adatvédelmi incidens bekövetkezésének körülményeiről és az azok kezelésére tett intézkedésről.
Az Érintett jogosult továbbá arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes
adatairól, azzal, hogy a Szövetség jogosult ügyintézési költség címén indokolt mértékű díjat felszámítani, ha a Szövetségtől további másolatokat kér.
10

10.2 A helyesbítéshez való jog
Az Érintett az erre irányuló írásbeli kérelmével jogosult arra, hogy a Szövetség által kezelt személyes
adatainak – azok pontatlansága esetén történő – helyesbítését, illetve – azok hiányossága esetén –
kiegészítését kérje.
10.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog")
Az Érintett jogosult arra, hogy a Szövetség által kezelt személyes adatainak törlését kérje. A Szövetség indokolatlan késedelem nélkül köteles az adatokat törlésére, amennyiben:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre (kivéve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés elleni tiltakozás esetkörét);
a személyes adatok kezelése az alapelvekkel ellentétes;
jogszabályi kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban rögzített adatkezelési idő eltelt;
az adatok törlését jogszabály, jogi norma, hatósági vagy bírósági határozat rendelte el;
az adatkezelés korlátozására vonatkozó időtartam eltelt.

Amennyiben a Szövetség az Érintett kérelme nyomán nem tesz intézkedést a törlés iránti kérelem
teljesítése érdekében – tekintve, hogy a kérelem teljesítése jogszabály alapján különösen, de nem
kizárólagosan jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges – úgy a
megtagadásról a kérelem beérkezéséről számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelmezőt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát, az Érintett által gyakorolható jogokat. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
10.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Szövetség korlátozza, amennyiben
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát és hiánytalanságát (a személyes
adatok pontosságának Szövetség által történő ellenőrzéséig);
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, vagy a Szövetség megalapozottan feltételezi, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekét (a törlés mellőzését megalapozó jogos
érdek fennállásáig);
c) a Szövetségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (annak megállapításáig, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).
Az adatkezelés korlátozása esetén a személyes adaton a tárolás kivételével egyéb adatkezelési művelet nem végezhető az Érintett hozzájárulása nélkül, kivéve a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódó adatkezelés végrehajtását.
10.5 Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló, valamint a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén a rá vonatkozó, általa a Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt a Szövetség akadályozná, illetve kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
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10.6 A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a Szövetség jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Szövetség a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
10.7 Közös szabályok az érintetti jogok gyakorlására vonatkozóan
Az Érintett a Szövetség részére a 10.1-10.6. pontokkal összefüggő kérelmeit benyújthatja mind a Szövetség székhelyére címzett postai küldemény, mind a csaosz@csaosz.hu elektronikus levélcímre
megküldött elektronikus levél formájában, azzal, hogy utóbbi esetben az Érintett személye egyértelműen azonosítható kell, hogy legyen a kérelem alapján.
Az Érintett 10.1-10.6. pontokban rögzített kérelmei nyomán hozott intézkedésekről a Szövetség köteles a kérelem beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül
díjmentesen tájékoztatni az Érintettet. A kérelem megválaszolásának határideje egy alkalommal további kettő hónappal meghosszabbítható, amennyiben azt a kérelem összetettsége indokolttá teszi.
A határidő meghosszabbításáról a Szövetség köteles késedelem nélkül értesíteni az Érintettet a meghosszabbítás okainak egyidejű megjelölése mellett.
A Szövetség, amennyiben az Érintett kérelme nyomán nem tesz intézkedéseket, illetve azt elutasítja,
erre vonatkozóan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül köteles tájékoztatni az Érintettet, az intézkedés, illetve az elutasítás elmaradása okainak egyidejű megjelölése mellett.
A Szövetség a 10.1-10.6. pontokkal összefüggő, meghozott intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatást
díjmentesen biztosítja azzal, hogy amennyiben az Érintett adott naptári évben ismételten előterjesztett kérelme egyértelműen megalapozatlan, ekként az abban foglaltak teljesítése jogszerűen mellőzhető, úgy a Szövetség jogosult a közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelni az Érintettől.
10.8 Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha a Szövetségnél olyan adatvédelmi incidens történik, mely valószínűsíthetően magas kockázattal
jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Szövetség az ilyen incidensről
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet.
A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell a Szövetség által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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Az Érintettet akkor nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
a) a Szövetség megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és
ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –
, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b) a Szövetség az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha a Szövetség még nem értesítette az Érintetteket az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintettek tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fenti feltételek valamelyikének teljesülését.
10.9 Kártérítés
A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért a Szövetség a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint felelős.
A Szövetség az adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben a Szövetség felel az adatfeldolgozó által
okozott kárért is. A Szövetség mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a
károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A Szövetség általános, polgári jogi felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók.

11. Jogérvényesítés
11.1 A panasz joga
Az Érintett, amennyiben a 10.1-10.6. pontokkal összefüggő kérelmét a Szövetség elutasítja, illetve
annak nyomán intézkedéseket nem hoz, továbbá amennyiben személyes adatai kezelése során
egyébként jogsérelmet tapasztal, úgy jogosult a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtására,
ekként pedig hatósági vizsgálat kezdeményezésére.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszáma: + 36 (1) 391-1400
Elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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11.2 A bírósági jogorvoslathoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben megítélése szerint a Szövetség, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogi normákban meghatározott előírások megsértésével kezeli, illetve kezelte, úgy – a
hatósági vizsgálat megindításán túl – bírósághoz forduljon és pert indítson.
A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Budapest, 2022. …..
CSAOSZ

14

12. Mellékletek
1. melléklet

Fogalommeghatározás
1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
2. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
3. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok kezeléséhez;
5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, betekintés, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hangvagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
9. adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján;
10. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
11. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése
alapján adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
12. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
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2. sz. melléklet

Belépési nyilatkozat
A Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség kézhez vett, 2021. március 26. keltű alapszabályát elfogadjuk és aláírásunkkal szövetségi tagsági szándékunkat megerősítjük.
Szövetségi tagság szempontjából fontos adataink:
Vállalkozás, intézmény neve:
___________________________________________________________________________
postacíme:__________________________________________________________________
telefonszám (körzetszám is): ____________________________________________________
telefax: ____________________________________________________________________
internet címe: _______________________________________________________________
Felelős vezetője:
beosztása: __________________________________________________________________
telefonszáma: _______________________________________________________________
e-mail címe: _________________________________________________________________
Szövetségi képviseletre, kapcsolattartásra felhatalmazott(ak):
neve, beosztása, _____________________________________________________________
telefonszáma: _______________________________________________________________
e-mail címe: _________________________________________________________________
A vállalat egységes statisztikai számjele: ___________________________________________
Pénzforgalmi jelzőszáma: _______________________________________________________
Az előző évi, azaz 202... évi nettó árbevétele, alakuló vállalat esetén az ez évi, azaz 202.... évi várható nettó
árbevétele: __________________________________________________________________
A jelen Belépési nyilatkozat aláírásával szavatoljuk, hogy a Belépési nyilatkozatban megadott személyes adatoknak minősülő adatoknak a CSAOSZ-szal való kapcsolattartás céljából a Szövetség rendelkezésére bocsátására jogosultsággal rendelkezünk. Nyilatkozunk, hogy a megadott kapcsolattartási adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a megadott kapcsolattartási adatokban változás
következik be, arról haladéktalanul a Szövetség részére írásbeli tájékoztatást küldünk, ennek elmulasztása esetén az adatváltozással kapcsolatban a Szövetséget felelősség nem terheli. Nyilatkozunk, hogy a Szövetség Adatvédelmi tájékoztatóját megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vettük és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy az abban foglaltakat a Szövetség általi adatkezeléssel érintett munkavállalókkal, érintettekkel
megismertetjük. Nyilatkozunk, hogy az általunk az Adatlapon kijelölt e-mail cím útján a Szövetség hírlevelet
küldhet a részünkre.
Kelt: ..................., ……………….év.............hó.............nap

.....................................
cégszerű aláírás
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Adatlap

2. sz. melléklet folytatása

Szövetségi tagság szempontjából fontos adataink:
Vállalkozás, intézmény neve:
___________________________________________________________________________
postacíme:__________________________________________________________________
telefonszáma (körzetszám is): ___________________________________________________
telefax száma: _______________________________________________________________
internet címe: _______________________________________________________________
adószáma: __________________________________________________________________
Nyilatkozom, hogy a Szövetség részéről a hírlevélnek minősülő küldeményeket az alábbi e-mail címre fogadjuk:
e-mail cím: _________________________________________________________________
Felelős vezetője: ____________________________________________________________
beosztása: __________________________________________________________________
telefonszáma: _______________________________________________________________
e-mail címe: ________________________________________________________________
Szövetségi képviseletre felhatalmazott(ak)
neve, beosztása, _____________________________________________________________
telefonszáma: _______________________________________________________________
e-mail címe: _________________________________________________________________
A jelen Adatlap aláírásával szavatoljuk, hogy az Adatlapon megadott személyes adatoknak minősülő adatoknak
a CSAOSZ-szal való kapcsolattartás céljából a Szövetség rendelkezésére bocsátására jogosultsággal rendelkezünk. Nyilatkozunk, hogy a megadott kapcsolattartási adatok a valóságnak megfelelnek, és kötelezettséget
vállalunk arra, hogy amennyiben a megadott kapcsolattartási adatokban változás következik be, arról haladéktalanul a Szövetség részére írásbeli tájékoztatást küldünk, ennek elmulasztása esetén az adatváltozással kapcsolatban a Szövetséget felelősség nem terheli. Nyilatkozunk, hogy a Szövetség Adatvédelmi tájékoztatóját megismertük, az abban foglaltakat tudomásul vettük és egyben kötelezettséget vállalunk arra, hogy az abban foglaltakat a Szövetség általi adatkezeléssel érintett munkavállalókkal, érintettekkel megismertetjük. Nyilatkozunk,
hogy az általunk az Adatlapon kijelölt e-mail cím útján a Szövetség hírlevelet küldhet a részünkre.

Kelt: ..................., ……………..év.............hó.............nap
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.....................................
cégszerű aláírás

3. melléklet

Konferencia jelentkezési lap
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