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Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
A EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: EOQ MNB
Egyesület - Adatkezelő), mint az eoq.hu Domain név alatt elérhető weboldalak (a
továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a weboldalak és a
tevékenysége során végzett adatkezelésre, adatvédelemre vonatkozó tájékoztatást.
A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a
továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük,
hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.

Az Adatkezelő adatai
Az adatok kezelője: EOQ Magyar Nemzeti Bizottság Közhasznú Egyesület
Székhelye: 1026 Budapest, Nagyajtai utca 2/b. mf.
Nyilvántartási száma: 01-02-0004264
Képviseli: Dr. Molnár Pál elnök
E-mail címe: info@eoq.hu

1. A Weboldalakkal kapcsolatos adatkezelés
A Felhasználók a Weboldalakon kétféleképpen adhatnak meg magukról információkat,
adatokat:
 A Weboldalak szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott,
illetve rendelkezésre bocsátott személyes adatok (lásd 1.1. rész).
 A Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a Weboldalra
látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott
információk (lásd 1.2. rész).

1.1. A Felhasználók által kifejezetten megadott adatok kezelése
A kezelt adatok köre
Üzenetküldés:
A Weboldalakon láblécben elérhető menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van
üzenetet küldeni. A Kapcsolat során a következő személyes adatok megadására van
lehetőség (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):
ꞏ név*;ꞏ e-mail cím*;ꞏ telefonszám;ꞏ tárgy;ꞏ üzenet.
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Hírlevél feliratkozás:
A Weboldalakon láblécben elérhető menüpont alatt a Felhasználónak lehetősége van az
Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő
személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):ꞏ
ꞏ név*;ꞏ e-mail cím*.
Ingyenes rendezvényre történő jelentkezés:
A Weboldalakon meghirdetett ingyenes rendezvényeknél Felhasználónak lehetősége
van a rendezvényre jelentkezni. Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó és
videofelvételeket készít(het), melyeket az Adatkezelő weboldalán publikál.
Jelentkezéskor a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok
megadása kötelező):
ꞏ név*;ꞏ e-mail cím*.
Fizetős rendezvényre/tanfolyamra történő jelentkezés:
A Weboldalakon a Felhasználónak lehetősége van meghirdetett rendezvényeinkre /
tanfolyamainkra jelentkezni. Az adatkezelő az eseményeiről fotó és videofelvételeket
készít(het), melyeket az Adatkezelő weboldalán publikál. A rendezvényre jelentkezésre
történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelező):
ꞏ teljes név*;ꞏ e-mail cím*;ꞏ számlát fizető szervezet neve*;ꞏ számlázási cím*;
tagság*; adószám;ꞏ beosztás; telefonszám;
Munkahely adatai (ha eltér a számlázási címtől);
Számla postázási címe (ha eltér a számlázási címtől); Megjegyzés.
Egyéni tagjaink és jogi tagjaink képviselőinek adatmódosítása:
A Weboldalon a Szervezet > Egyéni tagjaink menüpontnál a Felhasználónak lehetősége
van adatait módosítani. A következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al
jelölt adatok megadása kötelező):
ꞏ teljes név*;ꞏ e-mail cím*;
munkahely és címadati;
lakhely és címadatai;
szakfolyóirat kérés (Minőség és Megbízhatóság);
jelentkezés szakbizottságokba; megjegyzés.
Adatgyűjtés nyilvános forrásból:
Adatbázis gyűjtés nyilvános forrásból és telefonos megkereséssel. Az adatkezelő
nyilvános forrásból történő adatgyűjtése során fellelhető nyilvános adatok kezelése
közvetlen üzletszerzés céljából.
A kezelt adatok köre: név, cégnév, beosztás e-mail, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

Az adatkezelés célja és időtartama
Adatkezelő a Weboldalakról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a
következő célokra használja fel az adatokat:
Az adatkezelés célja minden estben a Weboldalakon elérhető szolgáltatások
nyújtásának biztosítása, ennek keretében kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az
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Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő Felhasználóval, Felhasználók
tájékoztatása, az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos észrevételek kezelése.
A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról,
szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus
hírlevél, tájékoztató küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre. A Hírlevelek
alján mindig szerepeltetjük a leiratkozás lehetőségét.
A nyilvános forrásból történő adatgyűjtés során közvetlen üzletszerzés céljából nyert
adatokat az érintett tiltakozásig őrizzük meg.
A rendezvényeken, tanfolyamokon készített és honlapon nyilvánosságra hozott fotó,
video felvételeket az érintettek tiltakozásakor azonnal eltávolítjuk.

A személyes adatok kezelésének jogalapja
A Kapcsolatfelvétel, illetve a Hírlevélre, Rendezvényre történő feliratkozás,, illetve
Tagsági adatok változtatása során a Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Adatkezelő a
személyes adataikat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok
kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán
alapul.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon.
Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az
érintett hozzájárulásának beszerzése.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett
Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó
végzi: Port Kft (9200, Mosonmagyaróvár, Szent István király út 60.)
Cégjegyzékszám: 08-09-000588, Adószám: 10369658-2-08
Az adatfeldolgozás célja a Weboldal működéséhez szükséges tárhely-szolgáltatás.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a
Felhasználókat.
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Felhasználó
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására
alkalmas adatokat.

A Felhasználó jogai
Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A tájékoztatás kérhető e-mailben a info@eoq.hu e-mail címen, vagy postai levél útján
a következő postai címen: 1530 Budapest, Pf. 21, mindkét esetben a személyazonosság
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől
számított legkésőbb 25 napon belül, írásban válaszol.
Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes
adatokat) e-mailben a info@eoq.hu e-mail címen, vagy postai levél útján a következő
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postai címen: 1530 Budapest, Pf. 21, mindkét esetben személyazonosságának
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul
elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.
Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását –
részben vagy egészben – e-mailben a info@eoq.hu e-mail címen, vagy postai levél
útján a következő postai címen: 1530 Budapest, Pf. 21 ingyenesen, indokolás nélkül,
személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a
törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés
megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.
Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a rendelkezésére álló
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Amennyiben az Adatkezelő a
Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót
a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok
kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, valamint a törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében
döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az
Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt
elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

1.2. A weboldal használatával összefüggésben egyébként gyűjtött
információk
Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon az 1.1. részben írtak szerint kifejezetten nem
ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a
Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely
alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.
A Weboldalra látogatással cookie-kat nem helyez el az oldal. A bejelentkező
számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak
kizárólag – anonimizált módon – statisztikai célokra gyűjtődnek. Ezen adatok egyéb
személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó
ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő
és az általa igénybevett Adatfeldolgozó fér hozzá.

Linkek
Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adatés információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az
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Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik
személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul
eltávolítja a Weboldalról.

2. Az EOQ MNB központi titkárságának adatkezelési
szabályai
A titkárság adatkezelésére is vonatkoznak a Weboldallal
szabályozások, itt a tikárság speciális adatkezelését ismertetjük.

kapcsolatos

Az egyesület számítógépein történő adatkezelés
Az EOQ MNB Egyesület számítógépeit ESET Internet Security program védi. A gépek
biztonságos üzemeltetésért, frissítéséért az ügyvezető elnök a felelős. Személyes
adatokat csak a központi titkárság belső helységeiben lévő munkaállomásokon lehet
tárolni. A laptopon és a külső helység munkaállomásán csak irodalmi anyagok és
előadások anyagai tárolhatók.

A papír alapú adatkezelés szabályai
A jogi és egyéni tagok jelentkezési lapjai, szerződések, számlák, tagsági, tanfolyami és
rendezvényi jelentkezések, valamint a szakember regisztráció során képződő
dokumentumok a tikárság belső helységeiben lévő szekrényekben tárolhatók. A
dokumentumok tárolási idejét a hatályos jogszabályok és a Szakember regisztráció
szabályai határozzák meg. A tárolási idő lejártával a dokumentumokat biztonságosan
meg kell semmisíteni.

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybevett
Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.
Az EOQ MNB Egyesület könyvelését a SZENZOR Könyvelő és Adótanácsadó Kft.
(1137 Budapest XIII. Szent István Park 20/A II. 12.) végzi.
Cégjegyzékszám: 01-09161369, Adószám: 10645918-2-41
A könyvvizsgálatot az Audit–Mix Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. (3529.
Miskolc, Aulich u. 20.) végzi. Cégjegyzékszám: 05 09 010543, Adószám 13080095205
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az
adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a
Felhasználókat.

Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat
az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok
védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az adatokat harmadik félnek csak a
Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne
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módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint
alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat
Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező
személynek nem adja át.
Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül
se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az
adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.
A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való
megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági
eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem
garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére
történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból
kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó is megadhatja
személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is
felhasználhatják.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre,
az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre,
a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Jogérvényesítési lehetőségek
Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak
megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt
meg, lehetősége van írni a e-mailben a info@eoq.hu e-mail címen, vagy postai levél
útján a következő postai címen: 1530 Budapest, Pf. 21 postai címre. Amennyiben a
Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bíróságnál. Az elektronikus úton küldött reklámokkal
kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001.
évi CVIII. törvényben olvashatók.

Egyéb rendelkezések
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló törvény rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő
fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Budapest, 2018. május 15.
Dr. Boross Ferenc ügyvezető elnök
EOQ MNB Egyesület
Adatkezelő
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