
 

1 
 

Hatályos: 2018. május 25. napjától 

  

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A jelen Szabályzat a Magyar Veterán Opel Klub (a továbbiakban: MAVOK) Adatvédelmi 
Szabályzata. 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat rögzíti, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen 
célokra, mennyi ideig tároljuk a személyes adatokat, az arra jogosultak hogyan férhetnek 
hozzá a személyes adataikhoz, és miként módosíthatják azokat, milyen lehetőségek állnak a 
tagok rendelkezésére a személyes adataikkal kapcsolatban, és hogy hol találhat 
további információkat. 

 

1. Az Adatvédelmi Szabályzat tartalma: 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza a MAVOK tagok személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó szabályokat.  

 

2. Az Adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségei: 

A Klubtagok személyes adatainak adatkezelője a Magyar Veterán Opel Klub, rövidített nevén 
MAVOK (székhelye: 1121 Budapest, Zugligeti út 100., bírósági nyilvántartási száma 10.437). 

A Klub elérhetősége:  

postai cím: 2081 Piliscsaba, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 16. 

e-mail cím: magyarveteranopelklub@gmail.com 

honlap: www.veteranopel.hu 

tel. szám: +36 30 251 94 83 

A Klub képviselőjének személye: Dr. Türr István 

elérhetősége: istvan.turr@freemail.hu 

tel. szám: +36 30 251 94 83 

A Klub részéről a klubtagok adataihoz a Klub Elnökségének tagjai, a tagdíjfizetéshez kapcsolódó 
adatokhoz ezen túl a PEB tagjai férnek hozzá. 

A Klub adatvédelmi tisztviselője: az Adatkezelőnél nem került sor adatvédelmi tisztviselő 
kinevezésére a GDPR rendelet előírásainak értelmében. 

3. Kezelt személyes adatok:  

A Klub tagjainak természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, 
születési hely és idő) és lakcíme, levelezési címe, telefonszámai, e-mail címei, személyi igazolvány 
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száma, a tulajdonában lévő oldtimer gk. márkája, típusa, gyártási éve, frsz-a, a tagsági viszony 
időadatai, tagdíjfizetési adatok. 

 

4. A személyes adatok kezelésének célja: 

A Klub tagjaival való kapcsolattartás fenntartása és előmozdítása; 

A tagsági viszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek teljesítésének adminisztrálása (pl. 
tagdíjfizetés adatai). 

 

5. Az adatkezelés jogalapja:  

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon 
kezelünk: 

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló 
önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez;  

b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez, 
jogviszony (klubtagsági viszony) fenntartásához szükséges, amelyben az Adatkezelő mint érintett 
az egyik fél;  

c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  

d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;  

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez 
nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.  

 

6. Az adatkezelés időtartama: 

A jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban kezelt személyes adatok az alábbiak szerint 
törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani): 

(1) indokolatlan késedelem nélkül az alábbi táblázatban rögzített időpontokban; vagy 

(2) Az adatokat minden esetben a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt 
szükség van (ebben az esetben akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és 
szabályozási követelmények miatt), vagy b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul 
hozzá a személyes adatainak tárolásához, és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az 
adatok tárolására. 

 

7. A kezelt személyes adatokat, ezen adatok forrásait, az adatkezelés célját, az adatkezelés 
jogalapját, időtartamát az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön 
meghatározzuk. 
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Kezelt 
Személyes 

adatok 
adatkategóriái 

Adat forrása Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

titulus, családi és 
utónév, születési 
név 

a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

a jogszabály által 
meghatározott 
időtartam, a 
tagdíjfizetés okán 
pedig tagság 
megszűnte utáni 10. 
év vége. 

anyja születési 
neve 

a klubtag 
adatközlése 

jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap; képviseleti 
jog, megbízotti 
jogviszony esetében 
a Szabályzat 4. pont 
a); b); c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

jogszabály által 
meghatározott 
időtartam, ennek 
hiányában a klubtag 
hozzájárulása esetén 
a tagság időtartama 

lakcím a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

a jogszabály által 
meghatározott 
időtartam, a 
tagdíjfizetés okán 
pedig a tagság 
megszűnte utáni 10. 
év vége. 

születési hely. idő a klubtag 
adatközlése 

jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap; képviseleti 
jog, megbízotti 
jogviszony esetében 
a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama, 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

szem. ig. szám a klubtag 
adatközlése 

jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap; képviseleti 
jog, megbízotti 
jogviszony esetében 
a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap  

tagság időtartama, 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

levelezési cím a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama, 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

telefonszám  a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap; képviseleti 
jog, megbízotti 
jogviszony esetében 
a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama,  

privát email cím a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
jogi kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap; képviseleti 
jog, megbízotti 
jogviszony esetében 
a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c);és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama, 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

céges email cím a klubtag 
adatközlése 

kapcsolattartás, 
amennyiben a cég a 
klubtag, a jogi 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama 
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kötelezettségek 
teljesítése is 

fénykép és 
filmfelvételek 

a klubtag által a 
Klub 
rendelkezésére 
bocsátott 
felvételek; a Klub 
és más 
szervezetek, 
elsősorban 
oldtimer 
rendezvényeken 
a Klub 
megbízottai által 
készített 
felvételek, 
internetről 
letöltött 
felvételek  

tájékoztatás, 
népszerűsítés 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

tulajdonolt 
oldtimer gk. 
típusa, gyártási 
éve, rendszáma 

a klubtag 
adatközlése 

tájékoztatás, 
népszerűsítés 

a Szabályzat 4.pont 
a) bekezdése szerinti 
jogalap 

a Szabályzat 4. pont 
a) bekezdése szerinti 
hozzájárulás 
visszavonásáig 

a tagsági 
jogviszony kezdő 
és befejező 
időpontjai 

a Klub 
tagjegyzéke 

tagsági jogok és 
kötelezettségek 
nyilvántartása 

a Szabályzat 4.pont 
a); b).; c);és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagság időtartama, 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

tagdíjfizetési 
adatok 

a Klub 
nyilvántartása 

tagi kötelezettségek 
teljesítésének 
nyilvántartása, 
gazdálkodási 
kötelezettségek 
teljesítése 

a Szabályzat 4. pont 
a); b).; c); és d) 
bekezdése szerinti 
jogalap 

tagsági viszony 
megszűnését követő 
10. év vége, vagy 
jogszabály által 
meghatározott 
időtartam 

 

8. Adatok átadása 

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, és csak szigorú 
feltételekkel osztjuk meg a következőkkel: 

 A MAVAMSZ-al; 
 A Klub mindenkori könyvelőjével (mely jelenleg külső cég); 
 Hozzájárulás alapján felhatalmazott harmadik feleknek, akik együttműködnek a Klubbal, 

akik termékeket és/vagy szolgáltatásokat nyújthatnak; 
 Illetékes bíróságoknak, hatóságoknak, felügyeleti szerveknek.  

A jelen Adatvédelmi irányelvekben foglaltak kivételével a Klubtag engedélye nélkül nem fogunk 
nyilvánosságra hozni semmilyen hozzá kapcsolódó személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt 
kötelező megtennünk. A Klub csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, 
hatóságoknak, ha erre jogszabály kötelezi. 

Az adatokat minden esetben  

a) tovább is tároljuk, ha erre jogi vagy szabályozási okok miatt szükség van (ebben az esetben 
akkor töröljük az adatokat, ha már nincs szükség rájuk a jogi és szabályozási követelmények 
miatt), vagy  

b) rövidebb ideig tároljuk, ha az adott személy nem járul hozzá a személyes adatainak tárolásához, 
és nem áll fenn semmilyen további jogszerű ok az adatok tárolására. 

 

8. Weboldalunk, ill. tartalmának megosztása közösségi médián keresztül: 
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Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián 
keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter, személyes adatai (mint például 
az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik valami iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói 
számára a LinkedIn, Facebook és/vagy Twitter oldalain. A közösségi médiák weboldalainak 
használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az 
adatvédelmi szabályzatot is). A Klub nem felel az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak 
feldolgozásáért vagy adatvédelmi szabályzatáért, és a Klub Adatvédelmi Szabályzata ezért ezekre 
nem vonatkozik. 

 

9. Személyes adatok biztonsága: 

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása 
érdekében a Klub a szükséges intézkedéseket megteszi. 

Adatvédelmi incidens esetében a jogszabályoknak megfelelően a Klub bejelenti a felügyeleti 
hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, a Klub 
nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben 
pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatja. 

 

10. Az Ön adatainak karbantartása: 

Célunk, hogy a Klub által kezelt minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Minden Klubtag 
hozzáférhet a személyes adataihoz, a jogszabályi keretek között kérheti a személyes adatok 
helyesbítését vagy törlését, a személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi 
elérhetőségeken: 

– az 1. pontban megjelölt címre küldött e-mail üzenetben; 

– az 1. pontban megjelölt postai címre küldött levélben. 

 

11. Panasz benyújtására vonatkozó jog: 

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, 
kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken további tájékoztatásért, vagy az ilyen 
kérelmek benyújtása céljából. 

Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi 
elérhetőségeken: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

http://www.naih.hu  
ugyfelszolgalat@naih.hu 


