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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 

általános adatkezelési tájékoztatója  

(a www.mee.hu weboldalon olvasható tájékoztató) 

 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre 

út 5. III. em., nyilvántartási szám: 01-02-0000390, adószám: 19815754-2-42, 

telefonszám: 06-1-353-0117, e-mail: mee@mee.hu, adatvédelmi tisztviselő 

neve, elérhetősége: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu), mint 

adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa online, 

a weboldalon és közösségi oldalakon végzett adatkezelési tevékenységekről, 

valamint egyéb tényekről. 

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy  

 

• az érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez 

való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok 

zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az 

adathordozhatósághoz való jog, lásd a jogok részletes leírásait a 

tájékoztató végén) a mee@mee.hu e-mail címre, vagy az Adatkezelő 

más elérhetőségre küldött nyilatkozattal  tehetik meg, továbbá 

panasszal fordulhatnak a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd: 

NAIH, www.naih.hu), és ha megítélésük szerint megsértették jogait, 

fordulhatnak a lakóhelyük szerint illetékes bírósághoz és többek között 

sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, 

hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy 

adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni 

köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha egy 

jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a 

joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az 

Adatkezelő írásban (ideértve az elektronikus utat is) tájékoztatja az 

érintettet és arról nyilvántartást vezet. 

 

• az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai 

körében gondoskodik különösen:  

o az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: 

adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének 

megtagadásáról,  

o az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, 

módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról, 

o az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan 

bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok 

jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról,  

o az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés útján történő használatának 

megakadályozásáról,  

http://www.mee.hu/
http://www.naih.hu/


Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 

2/20 

o arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult 

személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott 

személyes adatokhoz férjenek hozzá, 

o arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a 

személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely 

címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották 

vagy bocsáthatják rendelkezésére  

o arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy 

mely személyes adatokat, mely időpontban, ki v itt be az 

adatkezelő rendszerbe 

o a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az 

adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan 

megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének 

megakadályozásáról  

o arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer 

helyreállítható legyen. 

o arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a 

működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a 

tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem 

lehessen megváltoztatni. 

 

• az egyes, alább táblázatos formátumban meghatározott adatkezelések 

részletesebb magyarázatai az Adatkezelő székhelyén papír alapon is 

megtalálhatók, valamint kérésre az Adatkezelő elektronikusan is 

megküldi az érintett számára. 

 

• adatközlés harmadik fél felé adott adatkezelés vonatkozásában 

történhet, amelyet az adott adatkezelés részletes tájékoztatója 

fogalmaz meg. 

 

• cookie-tájékoztató külön került meghatározásra. 

 

• Adatkezelő végez más, online, weboldalon és közösségi oldalakon 

túlmutató adatkezeléseket, amelyekről a jelen tájékoztatótól formailag 

elkülönülő tájékoztatókban találhat az érintett bővebb információkat.  

 
Egyszeri információkérés és -adás során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Ide tartozik a weboldalon keresztül történő megkeresés is.  

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott 

adatok alapján beazonosítható, beazonosított  

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás  

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő 

név azonosítás hozzájárulás (GDPR 6. cikk 

(1) a) pontja 

cél 

megvalósulásáig, 

vagy korábban, 

törlési kérelemig  

e-mail cím azonosítás, kapcsolattartás 

telefonszám kapcsolattartás 

kérdés, kérés válaszadás, tájékoztatás 

adatkezelési tájékoztató 

tudomásul vétele 

(weboldalon) 

későbbi bizonyítás jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontja), amely a 

későbbi 

bizonyíthatóságban, a 

hozzájárulás 
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megfelelőségében ölt 

testet 

captcha kód 

(weboldalon) 

annak kizárása, hogy robot 

küldjön kérdést 

jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontja), amely az 

adatbiztonság 

követelményének való 

megfelelésben ölt testet 

beküldés időpontja kérdés, kérés beérkezésének 

regisztrálása, feldolgozása 

jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontja), amely a 

beérkezés 

nyomonkövethetőségében 

ölt testet 

adott válasz tartalma, 

időpontja 

válaszadás bizonyítása jogos érdek (GDPR 6. cikk 

(1) f) pontja), amely a 

válasz 

nyomonkövethetőségében 

ölt testet. 

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintettel 

történő 

kapcsolattart

ás, felmerülő 

kérdések, 

kérések és 

egyebek 

megválaszol

ása, 

megoldása 

önkéntes 

hozzájárulás 

vagy 

jogszabályi 

köt. teljesítése, 

vagy 

megállapodá

son alapul, 

vagy jogos 

érdek vagy 

jogszabályi 

kötelezettség, 

vagy 

létfontosságú 

érdek 

Minden 

természetes 

személy, 

ideértve 

szervezet 

nevében, 

képviseleté

ben eljáró 

természetes 

személyt is, 

aki az 

egyszeri 

információk

érésen túl 

folyamatos

an, vagy 

rendszerese

n 

kapcsolatot 

tart az 

Adatkezelő

vel 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

cél 

megvalósulásái

g, vagy törlési 

kérelemig, 

vagy 

jogszabályban 

meghatározott 

határidőben, 

vagy 

elévülési 

időben, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Érintettek: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, 

aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – saját nevében megállapodást köt az 

Adatkezelővel, vagy a szerződésben képviselőként, vagy kapcsolattartóként szerepel  

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás  

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő 

név* Azonosítás, szerződés eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 

 

számlázás Jogi kötelezettség 

szül. hely, idő azonosítás Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 
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anyja neve Azonosítás, szerződés eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 

(Lak)cím Azonosítás, szerződés eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 

Számlázás Jogi kötelezettség 

teljesítése 

telefonszám Kapcsolattartás, szerződés eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 

e-mail cím* Kapcsolattartás, szerződés eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

Szerződésben 8 

évig, külön 

nyilvántartásban 

módosításig 

szerződés tárgya*, fizetési 

feltételek*, jogok és 

kötelezettségek, dátum, 

aláírás 

szerződés tartalmi eleme Megállapodás, ha a 

szerződés term. személy 

és Adatkezelő között jön 

létre, jogos érdek, ha 

szervezet képviselője / 

kapcs. tartója az érintett 

8 évig 

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt 

is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyezte 

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás 

Adatkör Cél Jogalap Tárolási idő 

név* 

e-mail cím  

telefonszám* 

időpont* 

 

 

téma/tárgy * 

Azonosítás, megszólítás 

Azonosítás, kapcsolattartás 

Azonosítás, kapcsolattartás 

Szolgáltatás, tevékenység 

nyújtásához szükséges 

feltételek biztosítása,  

felkészülés és szolgáltatás, 

tevékenység nyújtása 

Önkéntes hozzájárulás, ha 

az adatokat az érintett 

önkéntesen bocsátja az 

Adatkezelő rendelkezésére 

cél 

megvalósulásáig, 

vagy törlési 

kérelemig  

megállapodás, ha az 

időpontegyeztetés olyan 

szerződés teljesítéséhez 

szükséges, amelyben az 

érintett az egyik fél, vagy az 

a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett 

kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges 

8 évig, ha 

bizonylat 

alátámasztására 

szolgál, 

egyébként, ha 

az időponthoz 

(vagy 

elmaradásához) 

valamilyen 

joghatás fűződik, 

vagy fűződhet 

akkor az 

adatokat az 

Adatkezelő 

megőrzi az 

általános 

elévülési időben 

jogszabályi kötelezettség 

teljesítése ha az 

időpontegyeztetést 

jogszabály írja elő, vagy ha 

az adat jogszabályi előírás 

alapján kezelt irat része 

jogszabályban 

meghatározott 

határidőben. 
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adatok kezelése alapulhat 

harmadik személy, vagy az 

Adatkezelő jogos érdekén 

is, pl. a nem természetes 

személy ügyfél / partner 

kapcsolattartója adatainak 

kezelése kapcsán 

(jogos) érdek 

megszűnéséig. 

 

érintett, vagy másik személy 

létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges az 

adatkezelés 

 

Hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategóri

a 

Időtartam Mód Forrás 

az adatkezelés 

jogalapjának 

bizonyíthatóság

a, valamint a 

hozzájárulás 

teljesítése, 

valamint 

kapcsolattartás. 

önkéntes 

hozzájárulá

s 

Minden 

természetes 

személy, aki 

adatainak 

valamilyen 

célból 

történő 

kezeléséhe

z 

hozzájáruló 

nyilatkozat

ot ad az 

Adatkezelő 

számára 

név 

születési hely, 

idő 

lakcím 

nyilatkozatba

n megjelölt 

egyéb adat 

jelölt célok 

dátum 

aláírás 

hozzájárulás 

visszavonásáig/törlés

ig 

a hozzájáruló 

nyilatkozatok 

törlésére a 

visszavonást követő 

elévülési idő leteltét 

követően kerül sor 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

érintette

k  

 

Érintett beleegyezésével az érintettről készített képek, videófelvételek, hangfelvételek készítés adatkezelésének 

összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

hozzájárásulásában 

meghatározott cél 

önkéntes 

hozzájárulás 

minden 

természetes 

személy, aki 

előzetesen 

hozzájárul 

ahhoz, hogy 

róla kép-, 

videó- 

és/vagy 

hangfelvétel 

készüljön 

név 

születési hely, 

idő 

lakcím 

kép 

videó  

hanganyag 

jelölt célok 

dátum 

aláírás 

érintett 

kérésére 

törlésig 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

érintettek  

 

Önkéntesek megállapodásaiban rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Forrás 

az érintett 

azonosítása, az 

önkéntes 

jogviszony 

létrehozása a 

jogi előírások 

betartásával és 

a 

kapcsolattartás 

a teljesítés során 

megállapodás 

megkötése a 

GDPR 6. cikk (1) 

b) pontján 

alapul  

de mivel a 

megállapodást 

jogszabály írja el, 

és a jogszabály 

tartalmazza a 

kezelt adatok 

köreit is, ezért a 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése (GDPR 

6. cikk (1) c) 

pontja) magába 

Minden természetes 

személy, aki az 

Adatkezelővel – 

személyes adatainak 

megadása mellett – 

önkéntes jogviszony 

létrehozására 

irányuló 

megállapodást köt 

érintett önkéntes 

neve 

születési hely és 

idő 

anyja neve 

állampolgársága 

lakóhelye, 

tart.helye 

telefonszáma* 

e-mail címe (tv. 

alapján) 

5 év Érintettek 
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fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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olvasztja a b) 

pontot. 

 

Értekezleteken, üléseken, küldöttgyűléseken, találkozókon, meetingeken keletkező jelenléti ívekkel, azokról készült 

emlékeztetőkkel, feljegyzésekkel, jegyzőkönyvekkel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

célja a 
nyomonköveth

etőség, a 
későbbi 
bizonyítás 
(elszámoltathat

óság elve). 

jogi 
kötelezettség 

teljesítése, 
vagy 
jogos érdek 

Minden 
természetes 

személy, akinek 
adatát a jelenléti 
ívek, feljegyzések, 
emlékeztetők 

jegyzőkönyvek 
rögzítik, különösen, 
de nem 

kizárólagosan a 
Munkatársak 

Lásd részletesen 
az adatkezelés 

tájékoztatójában/
leírásában 

elévülési időben, 
vagy 

jogszabályban 
meghatározott 
időben, vagy nem 
selejtezhető le 

elektronikusan, 
papír alapon, 

manuálisan 

érintettek 

 

Elnökségi bizottsági tagok és vezetőinek felkérésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

elnökségi 

bizottsági 

tagi, vezetői 

megbízatás 

elfogadásán

ak felkérésére 

történő 

felhívás, és az 

ezzel 

kapcsolatos 

kapcsolattart

ás 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

(GDPR 6. cikk 

(1) c) pontja) 

a Ptk. 

rendelkezései 

alapján 

Minden 

természetes 

személy, aki 

bizottsági 

tagi vagy 

vezetői 

megbízatásr

a kerül 

kiválasztásra 

Lásd az 

adatkezelés 

leírásában/tájék

oztatóban 

alább 

cél 

megvalósulásái

g, vagy 

korábban 

törlési 

kérelemig tart 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli tagja cím adományozása adatkezelésének összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a tiszteletbeli 

tag cím 

adományozá

sa, az 

Adatkezelő jó 

hírnevének 

megőrzése és 

erősítése, az 

adományozá

ssal 

összhangban 

a 

kapcsolattart

ás 

Jogos érdek Minden 

természetes 

személy, 

ideértve egy 

szervezet 

nevében 

eljáró 

képviselőt is, 

aki 

vonatkozásá

ban a cím 

felmerül, és 

aki számára 

az elnökség 

tiszteletbeli 

tag címet 

adományoz 

lásd a cím 

előterjesztésébe

n, 

adományozásá

ban 

a. cél 

megvalósulásái

g, ha nem 

történik 

elfogadás, 

vagy 

b. cím 

adományozása 

esetén az adat 

nem 

leselejtezhető 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

érintettől, 

Tagtól, 

Munkatárstól

, Partnertől, 

nyilvános 

adatbázisból 

 

Tagfelvételi javaslat készítése adatkezelésének összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

tagfelvételi 

kérelem 

létrehozása a 

jelentkezés 

eldöntéséhez, 

és ezzel 

összhangban 

a 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, 

ideértve egy 

szervezet 

nevében 

eljáró 

képviselőt is, 

aki az 

a személyi 

azonosító és  

a szakmai 

adatok a 

tagnyilvántartó 

rendszer 

adattartalmána

k megfelelően 

Lásd az 

adatkezelés 

leírásában/tájé

koztatóban 

alább 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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kapcsolattart

ás 

Adatkezelőh

öz fel tagi 

kérelmet 

nyújt be, 

amellyel 

kapcsolatba

n tagfelvételi 

javaslat 

készül, 

továbbá a 

felvételi 

javaslatot 

létrehozó és 

elbíráló 

személy 

 

Tagnyilvántartóba történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

adatainak 

rögzítése, 

jogosultságai

nak, 

kedvezmény

einek, 

hozzáférésén

ek 

megadása, 

érvényesítése

, ellenőrzése, 

a  

szolgáltatások 

igénybe 

vételének 

megkönnyítés

e, valamint a 

kapcsolattart

ás 

önkéntes 

hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk 

(1) a))  

Minden 

természetes 

személy, akik az 

Adatkezelő 

tagnyilvántartój

ába 

önkéntesen, 

személyes 

adatainak 

megadásával 

regisztrál. 

lásd részletesen 

a weboldalon 

El nem fogadott 

regisztráció 

esetén törlésig, 

tagviszony 

létrejötte esetén 

annak 

megszűnéséig 

elektronikusan

, betáplálás 

manuálisan, 

nyilvántartási 

rendszerbe 

történő 

rögzítés 

automatikusa

n 

érintettek 

 

Tagnyilvántartás adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a tagok 

nyilvántartása

, jogi 

kötelezettség 

teljesítése, 

továbbá a 

jogosultságok 

megadása, 

nyilvántartása

, 

érvényesítése

, ellenőrzése, 

valamint a 

kapcsolattart

ás 

Jogi 

kötelezettség 

minden felvételt 

nyert rendes és 

pártoló tag 

Lásd 

részletesen az 

elektronikus 

tagnyilvántartó 

adatköreit a 

weboldalon 

El nem fogadott 

regisztráció 

esetén törlésig, 

tagviszony 

létrejötte esetén 

annak 

megszűnéséig, 

esetleg 

maradandó 

értékűnek 

minősíti és nem 

leselejtezhetővé 

válik 

Elektronikusan, 

manuálisan 

érintettek 

 

Előadói jelentkezés adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

előadói 

jelentkezés 

lehetővé 

tétele, az 

előadások, a 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki (az 

Adatkezelő 

weboldalán 

Lásd az 

adatkezelés 

leírásában/tájé

koztatóban 

alább 

5 évig elektronikusan érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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rendezvény 

felépítésének 

és 

időrendjének 

megszervezés

e, valamint az 

ezzel 

kapcsolatos 

kapcsolattart

ás 

keresztül) 

adatainak 

megadásával 

előadónak 

jelentkezik 

 

Szakértői tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a szakértői 

szolgáltatás 

elvégzése 

Megállapod

ás vagy 

jogos érdek 

Minden 

természetes 

személy, akinek 

adatát az 

Adatkezelő 

kezeli a 

szakértői 

tevékenysége 

kifejtése során 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában. 

Elektronikusan, 

papír alapon, 

manuálisan 

Érintettek, 

esetleg 

közhiteles 

nyilvántartás 

 

Küldöttgyűlési küldött választásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a regisztrált 

tagságú 

szervezeti 

egységek 

küldöttgyűlési 

küldötteinek 

megválasztás

a, és ezzel 

kapcsolatos 

kapcsolattart

ás 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése a 

Ptk. 3:71. § (4) 

bek. alapján 

Minden 

természetes 

személy, aki 

küldöttgyűlés

i küldötti 

jelölt, 

valamint a 

vonatkozó 

jegyzőkönyv

ben 

megnevezés

re került 

lásd a regisztrált 

tagságú 

szervezeti 

egységek 

küldöttgyűlési 

küldötti 

jelölésének 

adatköreit 

azon jelöltek 

vonatkozásába

n, akik nem 

lettek 

küldöttek, a 

választás 

lebonyolításátó

l számított 6 

hónap múlva a 

jelöltséghez 

szükséges 

adatok törlésre 

kerülnek, 

küldöttek 

esetében 3 

évig, vagy  

hamarabb, ha 

a küldötti 

megbízás 

előbb 

megszűnik 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Tisztségviselők választásával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

tisztségviselők 

megválasztás

a, és ezzel 

kapcsolatos 

kapcsolattart

ás 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

Egyesület 

tagjai és 

szervezetei 

által ajánlott 

(jelölt) tagok, 

valamint 

maga a 

jelölő, 

továbbá a 

jelölőbizottsá

g tagjai, a 

vonatkozó 

jegyzőkönyv

ben 

Lásd az 

adatkezelés 

leírásában/tájék

oztatóban 

alább 

azon jelöltek 

vonatkozásába

n, akik nem 

lettek 

tiszségviselők, a 

választás 

lebonyolításátó

l számított 6 

hónap múlva a 

jelöltséghez 

szükséges 

adatok törlésre 

kerülnek, 

Elektronikusa

n, papír 

alapon, 

manuálisan 

érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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megnevezet

t személyek 

tisztségviselők 

esetében 3 

évig 

 

Megismerési nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az adott 

szabályzat, 

utasítás, más 

dokumentum 

megismérésé

nek későbbi 

bizonyíthatós

ága 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése, 

vagy jogos 

érdek 

Az adott 

szabályzat, 

utasítás, más 

dokumentu

m hatálya 

alá tartozó, 

vagy 

hatályát 

magára 

nézve 

elismerő 

természetes 

személy, aki 

a 

megismerési 

nyilatkozatot 

aláírja 

Név, szervezet 

neve, aláírás 

Lásd a 

megismerési 

nyilatkozatban 

elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló 

táblázata 

Cél: az érintett a képzésen részt vehessen és az adatkezelő a jogi kötelezettségeit teljesítse  

Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény alapján 

Érintettek: a felnőttképzési szerződés, nyilatkozat, jelenléti ív adatkörei által beazonosítható, beazonosított 

természetes személyek (felnőttképzésben résztvevők  

Kezelt adatok körei: Adatkezelő a következő adatokat kezeli:  

A képzésben részt vevő személyek  

• természetes személyazonosító adatai 

o név 

o születési név 

o születési hely és idő 

o anyja neve 

• oktatási azonosítója 

• elektronikus levelezési címe 

• a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy 

o legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv -

ismeretével, 

o a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában 

a képzésből történő kilépésével, 

o a képzés során történő értékelésével és minősítésével, 

o a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel 

kapcsolatosak 

 

A fenti adatokat a következő dokumentumok tartalmazzák, amelyeket a lenti időtartamban kell megőrizni:  

• a kontaktórákon vezetett, a képzésben részt vevő személy által aláírt jelenléti ívek, valamint a képzésben 

résztvevővel elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok,  

• az oktatás, képzés megkezdéséhez és az abban való részvételhez szükséges feltételeket igazoló eredeti  

dokumentumok vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatai, továbbá a bemeneti 

kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumok  

 

Az oktatás adatai 

• oktatás, képzés megnevezése, jellege, helye, óraszáma, első képzési napja és - a zárt rendszerű 

elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - befejezésének tervezett időpontja 

• a képzési díj és annak költségviselője 

Időtartam: az adatokat (és dokumentumokat) a keletkezésétől szám ított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie 

az Fktv. 21. § (5) bek. alapján 

Forrás: érintettek 

 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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Kiadási és bevételi pénztárbizonylattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a jogszabályi 
kötelezettségek 
maradéktalan 

teljesítése, a 
készpénz 
útjának 

nyomon 
követése 

Jogi 
kötelezettség 
teljesítése 

(GDPR 6. cikk 
(1) c)), adózás 
rendjéről szóló 

törvény és 
számviteli 
törvény 
előírásai 

alapján 

Lásd a kiadási 
vagy bevételi 
pénztárbizonylat 

adattartalmát 

2007. év i CXXXVII. 
tv . 169-170. §-ban 
és 176.§-ban 

megfogalmazott 
adatkategóriák 

8 év ig Tipikusan papír 
alapon, 
manuálisan 

érintettek,  

 

Kiadási és bevételi pénztárbizonylattal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a pénztári 
utalványozók 
adatainak 

rögzítése, 
későbbi 
v isszakereshetős
ége, 

bizonyíthatóság 

Jogos érdek Pénztári 
utalványozásra 
jogosultak 

Név, feladatkör, 
tisztség, aláírás 

jogosultság 
v isszavonásától 
számított 5 év ig 

tipikusan papír 
alapon, 
manuálisan 

történik 

 

 

Banki adatokkal, átutalással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

A pénzügyi 

teljesítés 

elősegítése, 

ellenőrzése 

jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

és/vagy 

megállapod

ás, vagy 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki felé 

az Adatkezelő 

által 

kezdeményezet

t átutalás 

történik, 

továbbá 

minden 

természetes 

személy, aki 

bankon 

keresztül történő 

átutalással 

kíván 

pénzügyileg 

teljesíteni az 

Adatkezelő 

számára 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

Elévüléséig 

vagy 

jogszabályban 

meghatározott 

határidőben 

Elektronikusan, 

manuálisan 

vagy 

automatizálta

n történik 

saját 

nyilvántartás

ból, 

érintettektől 

 

Számlakibocsátással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

jogi 
kötelezettség 

teljesítése  

jogi 
kötelezettség 

teljesítése az 
általános 
forgalmi adóról 

szóló 2007. év i 
CXXVII. 
törvény, 

valamint az e 
törvény 
felhatalmazása 
alapján kiadott 

rendeletek 
szerint 

minden 
természetes 

személy, ideértve 
az egyéni 
vállalkozót is, 

akinek adata az 
Adatkezelő által 
kibocsátott 

számlára (vagy 
azzal egy tekintet 
alá eső számviteli 
bizonylatra) 

rákerül (akár 
közlemény, 
megjegyzés, stb. 

rovatba) 

2007. év i CXXXVII. 
tv . 169-170. §-ban 

és 176.§-ban 
megfogalmazott 
adatkategóriák 

8 év ig papír 
alapon/elektroni

kusan, 
manuálisan 

érintettek, 
ritkán közhiteles 

nyilvántartások 

 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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Számlabefogadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a jogszabályi 
kötelezettségek 
maradéktalan 

teljesítése, a 
számla (és azzal 
egy tekintet alá 

eső 
dokumentumok
) tárolása a 
2007. év i 

CXXVII. tv . 179. 
§-a alapján 

jogi 
kötelezettség 
teljesítése 

(2007. év i 
CXXVII. tv . 179. 
§)  

minden 
természetes 
személy, akinek 

adata az 
Adatkezelő által 
befogadott 

számlára (vagy 
azzal egy tekintet 
alá eső számviteli 
bizonylatra) vagy 

mellékletére 
rákerült  

2007. év i CXXXVII. 
tv . 169-170. §-ban 
és 176.§-ban 

megfogalmazott 
adatkategóriák 

8 év ig papír 
alapon/elektroni
kusan, 

manuálisan 

számlát kiállító 
fél 

 

Adományozással és támogatással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

célja az 
adományozás, 

támogatás 
nyújtása, 
nyomon 
követése, 

későbbi 
bizonyíthatóság
a 

önkéntes 
hozzájáruláson 

alapul 

Minden 
természetes 

személy, valamint 
szervezet 
képviseletében 
eljáró természetes 

személy, aki az 
Adatkezelő 
számára 

adományt, 
támogatást ad 

Részletesen lásd 
az adatkezelés 

tájékoztatójában 

elévülési időben elektronikusan, 
papír alapon, 

manuálisan 

érintettek 

 

Pénzkezelési megbízással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

pénzkezelésre 

történő 

felhatalmazás 

dokumentálá

sa, 

bizonyítása, 

teljesítésének 

felügyelete, 

kapcsolattart

ás 

Megállapod

ás 

megkötése 

(GDPR 6. cikk 

1. b.) 

 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelővel – 

személyes 

adatok 

megadása 

mellett – saját 

nevében 

megállapodást, 

pénzkezelési 

megbízást köt, 

továbbá a 

szerződésben 

képviselőként, 

vagy 

kapcsolattartók

ént szerepel. 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Pénzszállítási megbízással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

pénzkszállításr

a történő 

felhatalmazás 

dokumentálá

sa, 

bizonyítása, 

teljesítésének 

felügyelete, 

kapcsolattart

ás 

Megállapod

ás 

megkötése 

(GDPR 6. cikk 

1. b.) 

 

: Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelővel – 

személyes 

adatok 

megadása 

mellett – saját 

nevében 

megállapodást, 

pénzszállítási 

megbízást köt, 

továbbá a 

szerződésben 

vagy a teljesítés 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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során használt 

jegyzőkönyvbe

n képviselőként, 

vagy 

kapcsolattartók

ént szerepel 

 

Felelősségvállaló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

felelősségváll

alás későbbi 

bizonyítása 

Adatkezelő 

jogos 

érdekén 

alapul  

 

Minden 

természetes 

személy, aki 

felelősségvállal

ó nyilatkozatot 

tesz az 

Adatkezelőnél 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

jellemzően 

papír alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Készpénzigény utólagos elszámolásának összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

készpénzigén

y utólagos 

elszámolásán

ak 

dokumentált 

lehetővé 

tétele 

az 

Adatkezelő 

jogos érdeke. 

A jogos érdek 

a későbbi  

bizonyíthatós

ágban ölt 

testet 

Minden 

természetes 

személy, 

ideértve egy 

szervezet 

nevében 

eljáró 

képviselőt is, 

akit, mint 

utólagos 

elszámolás 

jogosultját a 

vonatkozó 

dokumentu

mban 

megjelöli, 

továbbá a 

szervezeti 

egység 

vezetője 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

8 évig elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Elszámolásra felvett összegekkel határidőre el nem számoló személyek nyilvántartása adatkezelésének összefoglaló 

táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az 

elszámolásra 

felvett 

összegekkel 

határidőre el 

nem számoló 

személyek 

nyilvántartása

, hogy feléjük 

a megfelelő 

jogi lépéseket 

végre 

lehessen 

hajtani 

az 

Adatkezelő 

jogos érdeke. 

A jogos érdek 

a későbbi  

bizonyíthatós

ágban, jogi 

igények 

érvényesítés

ében ölt 

testet 

Minden 

természetes 

személy, aki 

az 

elszámolásra 

felvett 

összegekkel 

határidőre el 

nem számolt 

el, valamint 

a 

nyilvántartás 

címzettje 

(vezető) és 

összeállítója 

(pénztáros). 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

8 évig elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Kimutatás az elszámolásra felvett készpénz felhasználásáról adatkezelésének összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 

13/20 

a jogi 

kötelezettség

ek teljesítése, 

elszámolá 

jogszerűségé

nek 

alátámasztás

a 

Jogi 

kötelezettség 

teljesítése 

Minden 

természetes 

személy, aki 

felvett 

készpénzzel 

elszámol 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

8 évig elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Weboldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

adatainak 

rögzítése, 

jogosultságai

nak, 

kedvezmény

einek, 

hozzáférésén

ek 

megadása, 

érvényesítése

, ellenőrzése, 

a  

szolgáltatások 

igénybe 

vételének 

megkönnyítés

e, valamint a 

kapcsolattart

ás 

önkéntes 

hozzájárulás  

Minden 

természetes 

személy, aki az 

adatkezelő 

weboldalára 

önkéntesen, 

személyes 

adatainak 

megadásával 

regisztrál 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatóban 

érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

elektronikusan

, betáplálás 

manuálisan, 

nyilvántartási 

rendszerbe 

történő 

rögzítés 

automatikusa

n 

érintettek 

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a weboldalra 

bejelentkező 

érintettek 

azonosítása, 

jogosultságai

nak 

biztosítása, 

ellenőrzése 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

weboldalára 

belép 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

érintett kérésére 

törlésig, jogos 

érdek 

megszűnéséig 

elektronikusan

, 

automatizálta

n, titkos 

csatornán 

keresztül 

érintettek 

 

Adatmódosítás a www.aramkapocs.hu oldalon adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a regisztrált 

érintett 

adatai 

módosításán

ak 

(helyesbítés 

jogának) 

egyszerű 

módon 

történő 

lehetővé 

tétele 

érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

Minden 

regisztrált, 

bejelentkeze

tt 

természetes 

személy,  aki 

adatmódosít

ást hajt 

végre 

Név, e-mail cím adatok újbóli 

módosításáig, 

vagy a 

regisztráció 

törléséig 

Elektronikusa

n, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Szakemberek adatainak megjelenítése adatkezelésének/adatfeldolgozásának összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

szakemberek 

adatainak 

megjelenítése 

érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

Minden 

természetes 

személy, 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

törlésig elektronikusa

n és/vagy 

papír 

Érintettek 

http://www.aramkapocs.hu/


Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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a lakossági 

felhasználók 

számára 

ideértve egy 

szervezet 

nevében 

eljáró 

képviselőt is, 

aki mint 

szerelő, 

szakreferens 

vagy 

felülvizsgáló 

az oldalon 

kereshető 

tájékoztatójába

n/leírásában 

alapon, 

manuálisan 

történik 

 

Szakemberektől ajánlatkérés adatfeldolgozásának összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

ajánlatkérés 

lehetővé 

tétele a 

szakemberekt

ől a lakossági 

felhasználók 

számára 

érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

Minden 

természetes 

személy, aki 

ajánlatot kér 

adott 

szakembertő

l. 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

törlésig elektronikusa

n és/vagy 

papír 

alapon, 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

A www.infoshow.hu weboldalon keresztül történő jelentkezés elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Kiállító 

jelentkezés 

végrehajtása 

Hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) vagy 

jogos érdek 

(GDPR 6. cikk 

(1) f)) 

Roadshow 

állomására 

jelentkező 

természetes 

személy 

lásd részletesen 

a jelentkezés 

aloldalon 

Cél 

megvalósulásái

g 

elektronikusan

, betáplálás 

manuálisan, 

nyilvántartási 

rendszerbe 

történő 

rögzítés 

automatikusa

n 

érintettek 

 

Oktatással, továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a címzett 

rendszeres 

tájékoztatása 

oktatással, 

továbbképzé

ssel 

kapcsolatban 

a MEE által, 

amely 

tájékoztatók 

reklámokat 

tartalmazhat

nak 

önkéntes 

hozzájáruláso

n alapul 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

Minden 

természetes 

személy, aki 

oktatással, 

továbbképzéss

el kapcsolatos 

tájékoztatókról 

rendszeresen 

értesülni kíván, 

ezért adatainak 

megadásával e 

szolgáltatásra 

feliratkozik 

Név, e-mail 

cím, szakmai 

terület 

Leiratkozásig, 

vagy 

megerősítés 

elmaradásáig 

feliratkozás 

elektronikusan

, manuálisan 

küldés 

elektronikusan

, 

automatizálta

n 

leiratkozás 

elektronikusan 

vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik. 

 

Érintettek 

 

Adattovábbítás szponzorok felé elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Szponzor által 

történő 

munkalehető

ség 

felajánlása az 

érintett 

számára 

az érintett 

önkéntes 

hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

Minden 

természetes 

személy, 

ideértve 

szervezet 

nevében, 

képviseletében 

eljáró 

Név, e-mail 

cím, város 

Részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójába

n 

Elektronikusan  Érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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természetes 

személyt is, aki 

hozzájárul 

adatainak 

szponzor felé 

történő 

továbbításához 

 

Weboldalon keresztül történő regisztráció adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Regisztráció 

végrehajtása, 

érintett 

azonosítása 

önkéntes 

hozzájárulás 

(GDPR 6. cikk 

(1) a)) 

Minden 

természetes 

személy, akik az 

Adatkezelő 

weboldalán 

keresztül 

regisztrál 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatóban 

Cél 

megvalósulásái

g, vagy 

korábban 

érintett kérésére 

törlésig 

elektronikusan

, betáplálás 

manuálisan, 

nyilvántartási 

rendszerbe 

történő 

rögzítés 

automatikusa

n 

érintettek 

 
www.miapalya.hu oldalon keresztül történő kiállítói jelentkezés elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Kiállító 

jelentkezés 

végrehajtása 

Jogos érdek 

(6. cikk (1) f)) 

Jelentkező 

kiállító szervezet 

képviselője/kap

csolattartója 

lásd részletesen 

a kiállító 

jelentkezés 

aloldalon 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

elektronikusan

, betáplálás 

manuálisan, 

nyilvántartási 

rendszerbe 

történő 

rögzítés 

automatikusa

n 

érintettek 

 
Pályaválasztással kapcsolatos tájékoztató e-mailek küldése adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

címzett 

rendszeres 

tájékoztatása 

pályaválasztá

ssal, 

pályakezdéss

el 

kapcsolatban

, amely 

tájékoztatók 

reklámokat 

tartalmazhat

nak 

önkéntes 

hozzájáruláso

n alapul 

Minden 

természetes 

személy, aki 

pályaválasztáss

al, 

pályakezdéssel 

kapcsolatos 

tájékoztatókról 

rendszeresen 

értesülni kíván, 

ezért adatainak 

megadásával e 

szolgáltatásra 

feliratkozik 

Név, e-mail 

cím, 

érdeklődési kör 

Leiratkozásig, 

vagy 

megerősítés 

elmaradásáig 

feliratkozás 

elektronikusan 

vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

küldés 

elektronikusan

, 

automatizálta

n 

leiratkozás 

elektronikusan 

vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik. 

 

Érintettek 

 

Hozzájárulás a www.muszakivagyok.hu oldalra történő regisztrációhoz elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

számára profil 

létrehozása a 

www.muszaki

vagyok.hu 

oldalon 

önkéntes 

hozzájárulás  

Minden 

természetes 

személy, akik 

részt vett a MEE 

pályázatán 

diplomamunkáj

ával és számára 

az Adatkezelő 

felajánlotta a 

www.muszakiva

gyok.hu oldalon 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatóban 

aktiválást 

követő 5 évig, 

vagy korábban 

érintett kérésére 

törlésig 

Elektronikusan, 

manuálisan,  

érintettek 

http://www.miapalya.hu/
http://www.muszakivagyok.hu/


Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  
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fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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történő profil 

létrehozását, 

amelyhez e 

személy 

hozzájárult 

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a weboldalra 

bejelentkező 

érintettek 

azonosítása, 

jogosultságai

nak 

biztosítása, 

ellenőrzése 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

weboldalára 

belép 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

érintett kérésére 

törlésig, jogos 

érdek 

megszűnéséig 

elektronikusan

, 

automatizálta

n, titkos 

csatornán 

keresztül 

érintettek 

 

Adatkezelőtől történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

megrendelés 

leadása, 

valamint a 

kapcsolattart

ás 

megállapod

ás, 

kapcsolattart

ók adatainak 

kezelése 

jogos 

érdeken 

alapul 

Minden 

természetes 

személy, 

ideértve 

szervezet 

nevében eljáró 

kapcsolattartót 

is, aki az 

Adatkezelőtől 

terméket 

(szolgáltatást) 

rendel 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

Visszautasításig 

vagy 8 évig, 

mert számviteli 

bizonylat 

alapját képezi,  

Elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

feldolgozás 

manuálisan 

történik 

Érintettek 

 

Weboldalra történő bejelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a weboldalra 

bejelentkező 

érintettek 

azonosítása, 

jogosultságai

nak 

biztosítása, 

ellenőrzése 

önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

weboldalára 

belép 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

érintett kérésére 

törlésig, jogos 

érdek 

megszűnéséig 

elektronikusan

, 

automatizálta

n, titkos 

csatornán 

keresztül 

érintettek 

 

Hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

címzett teljes 

körű 

általános, 

vagy 

személyre 

szabott és 

rendszeres 

tájékoztatása 

az 

Adatkezelő 

legújabb 

akcióiról, 

eseményeiről, 

híreiről 

önkéntes 

hozzájáruláso

n alapul 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

híreiről, 

akcióiról, 

kedvezményeir

ől rendszeresen 

értesülni kíván, 

ezért személyes 

adatainak 

megadásával a 

hírlevél 

szolgáltatásra 

feliratkozik 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

Leiratkozásig feliratkozás 

elektronikusan 

vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

küldés 

elektronikusan

, 

automatizálta

n 

leiratkozás 

elektronikusan 

vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik. 

 

Érintettek 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 
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illetékes bírósághoz. 

17/20 

 

Nyereményjáték szervezetésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a részvétel 

lehetővé 

tétele, az 

érintettek 

azonosítása a 

sorsolás 

során, 

valamint a 

kapcsolattart

ás 

önkéntes 

hozzájárulás 

minden 

természetes 

személy, aki az 

adatkezelő által 

szervezett 

nyereményjáték

on adatinak 

megadásával 

részt kíván venni 

lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatóban 

cél 

megvalósulásái

g, vagy 

elévülési időben 

jelentkezés 

elektronikusan

/papír alapon, 

manuálisan 

sorsolás 

automatizálta

n, vagy 

manuálisan 

(függően az 

adott sorsolás 

típusától 

érintettek 

 

Rendezvényen való részvételre történő jelentkezés (rendezvényszervezés) adatkezelésének összefoglaló táblázata 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

rendezvényre 

történő 

jelentkezés 

lehetővé 

tétele, a 

rendezvény 

megszervezés

ével 

kapcsolatos 

feladatok 

ellátása, 

valamint 

kapcsolattart

ás az 

érintettel 

önkéntes 

hozzájáruláso

n alapul, 

vagy 

megállapod

ás, vagy 

jogos érdek 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

által szervezett 

rendezvényre 

jelentkezik 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

a. cél 

megvalósulásái

g, vagy  

b. ha az 

adat teljesítést, 

számviteli 

bizonylatot 

támaszt alá, 

bizonyít, akkor a 

számviteli 

törvény alapján 

8 évig tart 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan  

Érintettek 

 

Infoshow közösségi oldalán történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

a 

https://infosh

ow.hu/  

weboldalon 

található 

tartalmak 

közösségi 

oldalon 

történő 

megosztása, 

publikálása, 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon 

természetes 

személyek, akik 

az Adatkezelő 

közösségi 

oldalát vagy 

azon megjelenő 

tartalmakat 

önként követik, 

megosztják, 

kedvelik 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Elektronikusan 

manuálisan 

történik 

Érintettek  

 

Közösségi oldalakon történő marketinggel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Adatkezelő 

marketingje 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Azon 

természetes 

személyek, akik 

az Adatkezelő 

közösségi 

oldalát vagy 

azon megjelenő 

tartalmakat 

önként követik, 

megosztják, 

kedvelik 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

Érintett kérésére 

törlésig, vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Elektronikusan 

manuálisan 

történik 

Érintettek  

https://infoshow.hu/
https://infoshow.hu/


Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
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Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

Jelentkezés 

és a 

kiválasztás 

lehetővé 

tétele, 

kapcsolattart

ás 

Önkéntes 

hozzájárulás 

Minden 

természetes 

személy, aki az 

Adatkezelő 

által 

meghirdetett 

álláspályázatra, 

vagy kiírt 

álláspályázat 

nélkül 

jelentkezik 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában. 

hozzájárulásban 

meghatározott 

ideig vagy 

jogos érdek 

megszűnéséig 

Elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

Érintettek  

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) adatkezelésének összefoglaló táblázata  

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás 

az érintett 

számára 

időpont 

biztosítása 

állásinterjú 

céljából 

önkéntes 

hozzájáruláso

n alapul 

vagy 

megállapod

áson alapul 

Minden állásra 

jelentkező, 

akivel 

Adatkezelő 

időpontot 

egyeztet  

állásinterjúra 

Lásd 

részletesen az 

adatkezelés 

tájékoztatójáb

an/leírásában 

Lásd részletesen 

az adatkezelés 

tájékoztatójába

n/leírásában 

elektronikusan 

és/vagy papír 

alapon, 

manuálisan 

történik  

érintettek 

 

Az érintett jogai 

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy 

az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén 

milyen jogaival élhet. 

 

 

Előzetes 

tájékozódáshoz 
való jog 

Hozzáférés 

joga 

Helyesbítés 

joga 

Törlés 

joga 
Korlátozás 

Adat-

hordozhatóság 

Tiltako-

zás 

Hozzájárulás 

v isszavonása 

Hozzájárulás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ 

Megállapodás ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ 

Jogi 
kötelezettség ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Létfontosságú 
érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✖ ✖ 

Közfeladat, 

közhatalmi 
jog. 

✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ ✔ ✖ 

Jogos érdek ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✖ ✔ ✖ 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 

vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 

ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz 

és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést 

kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy 

tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő 

garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri. 

 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 
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Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen.  

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike 

megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más 

műveletet az adattal ne végezzen. 

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

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, 

hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs 

elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve 

jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt 

törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 

figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve 

technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó 

személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő 

rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek fennállnak. 

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén: 



Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. 
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.  

 

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga, 

hozzájárulás visszavonásának joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal 

fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint 

illetékes bírósághoz. 
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Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos 

további információért keresse fel az alábbi honlapot: 

http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

www: http://www.naih.hu   

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes 

bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet. 

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: 

https://birosag.hu/birosag-kereso  

 

 

Lezárva: 2021. július hó 8. napján 

                  Egyesületi Elnökség 

             Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület 
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