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A MAGYAR GYORSÍRÓK ÉS GÉPÍRÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
Hatályos: 2020. október 1-től
Jelen Szabályzat célja, hogy a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége (a
továbbiakban: "Szövetség") Alapszabályával és más szabályzataival összefüggésben szabályozza
a Szövetség adatkezelési tevékenységét. Jelen Adatkezelési szabályzat rendelkezéseinek
kialakításakor különösen figyelemmel voltunk
- az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete – az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,
a továbbiakban: GDPR) –,
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv.)
- a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
- a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról és
- az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.
A jelen Adatkezelési szabályzatot a Szövetség Alapszabálya értelmében a vezetőség állapítja meg
és módosítja.
A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális
életre vonatkozó személyes adat;
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat.
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint
a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
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 adatokon végzik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.
Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Felhasználó: olyan természetes személy, aki a www.magyosz.hu weblapon regisztrál, a
www.magyosz@t-online e-mail-címre adatokat küld, rögzít, illetve lekérdez.
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I. Az adatkezelő neve és székhelye
Név: Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
Székhely: 1073 Budapest, Kertész u. 41. II/7.
Telefonszám: +36 (1) 268-0236
Honlap: www.magyosz.hu
E-mail cím: magyosz@t-online.hu
Közösségi portálok:
facebook/Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
facebook/SzóVilág zárt csoport
Adatkezelésért felelős személy neve: Jakabné dr. Zubály Anna, a Szövetség elnöke
II. Az adatkezelés célja és időtartama
A Szövetség az Alapszabályában és egyéb szabályzataiban megfogalmazott tevékenységének
ellátása céljából kezeli tagjainak (rendes, tiszteletbeli és pártoló tagjainak), valamint a Szövetség
által szervezett versenyek, egyéb események nevezőinek, résztvevőinek személyes adatait.
Ezen túlmenően a Szövetség kezeli tagjainak személyes adatait abból a célból is, hogy a tagok a
Szövetség Alapszabályában és egyéb szabályzataiban (például Versenyszabályzataiban)
meghatározott, tagságukból eredő jogaikat és kötelezettségeiket gyakorolhassák (például, hogy
tisztséget vállalhassanak a Szövetségben). Ennek keretében a Szövetség a tagok és versenyzők
listáját a honlapján (www.magyosz.hu) elérhetővé teheti a nyilvánosság számára.
A Szövetség a tagra és versenyzőre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül a tagtól,
versenyzőtől – szükség esetén – törvényes képviselőjétől szerzi meg.
III. A kezelt adatok köre
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

tagjaink (rendes, tiszteletbeli, pártoló), versenyzőink, a Szövetség által szervezett egyéb
rendezvények nevezőinek, résztvevőinek beazonosítása és nyilvántartása, valamint a
nevezések rögzítése,
az általunk szervezett események lebonyolítása (például: nevezési, jelentkezési lap,
regisztráció, jelenléti ív stb.);
versenyeredmények (név, lakcím, elektronikus elérhetőség: telefon, e-mail-cím, a
versenyző által képviselt intézmény neve, címe, elérhetősége, a felkészítő tanár neve – ha
van, a versenykategóriába sorolás alapja – pl. születési dátum, a versenyszám
megjelölése, eredménye, listába kerülés száma, rangsor;
a Szövetség által szervezett eseményeken, versenyeken, díjátadón készített fotók, hangés videófelvételek;
a Szövetség által közvetített nemzetközi versenyekre versenyzők, kísérők delegálása,
nevezése, az utazással összefüggő szervezési teendők elvégzése (pl. szállásfoglalás);
tagjaink és a tevékenységünk iránt érdeklődők tájékoztatása szakmai kérdésekben;
pénzügyi nyilvántartások (tagsági díj) vezetése; számlázási adatok;
statisztikák, elemzések összeállítása (pl. versenyeredményekről);
eseményeinkről (versenyek, szakmai konzultációk, továbbképzések stb.) a tagok és/vagy
a versenyzők által megadott hozzátartozók, egyéb érintettek értesítése;
tevékenységünk folyamatos bővítése, újabb események előkészítése;
elektronikus kapcsolat fenntartása: facebook/Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetsége, facebook/SzóVilág; ugyviteltanarok@googlegroups.com

Az adatbázisunkban szereplő tagjaink, versenyzőink adataihoz meghatározatlan ideig szükség
lehet a hozzáférésre (pl. meghívásos versenyen, egyéb eseményen való részvétel, szakmai

3

továbbképzés, konzultáció stb. jelzése), ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz
kötöttség elve alapján általában tagjaink, versenyzőink hozzájárulásának visszavonásáig
tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. A tagsági viszonyt évente felülvizsgáljuk, és az
érvényes tagsági viszonnyal nem rendelkező (tagdíjat nem fizető) tagjainkat töröljük az
adatbázisból.
A személyes adatokat diszkréten kezeljük, az adatokat a www.magyosz.hu weblapján csak a
vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával szerepeltetjük.
A Szövetség által szervezett versenyek eredményei felkerülnek a honlapra az alábbi adatokkal:

-

A versenyző neve,
versenyszáma,
kategóriája,
a versenyző felkészítője – ha van,
versenyeredménye,
rangsora, továbbá
a versenyző által képviselt intézmény/munkahelyi szervezet neve, címe, valamint a
versenyző(k) által elért eredmény vagy létszám alapján az intézmény/munkahelyi szervezet
rangsora.

A versenyző a versenyre nevezéskor vagy a tag a szakmai rendezvényekre történő jelentkezéskor
írásban nyilatkozik arról, hogy a Szövetség honlapján megtalálható Adatkezelési szabályzatot
megismerte és elfogadta. A 16 éven aluli versenyzők, tagok esetében a törvényes képviselő
írásbeli nyilatkozata is szükséges. Ennek hiányában a jelentkezés, nevezés érvénytelen.
Amennyiben bármely természetes személy a Szövetség működésével, adatbázisaival
összefüggésben tagként (rendes, tiszteletbeli vagy pártoló), tagfelvételi kérelemként,
versenyzőként, szakmai konzultációkra, továbbképzésekre stb. történő jelentkezéskor – vagy ilyen
nélkül – bármely esetben személyes adatát eljuttatja a Szövetséghez, ezzel hozzájárulását adja
ahhoz, hogy adatait a Szövetség adminisztrációs célból, a szakmai eseményekről,
rendezvényekről történő tájékoztatás érdekében, a versenyeredmények kimutatására korlátlan
ideig, illetve a természetes személy általi visszavonásig nyilvántartsa, kezelje.
A Szövetség a jelen szabályzatban megjelölt adatkezelési céltól eltérően személyes adatokat nem
kezel, csakis a felhasználó előzetes tájékoztatása és előzetes hozzájárulása esetén. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
A Szövetség különleges adatot csak egy esetben kezel: fogyatékosság miatt nevezésidíjkedvezményben részesülő versenyzők esetén tartjuk nyilván a fogyatékosság (speciális igény)
tényét mint a kedvezmény alapját, valamint a fogyatékosság milyenségét – a versenyfeladattal és
–szervezéssel összefüggésben (kerekesszékes, látássérült, hallássérült, egyéb). A speciális
igényű versenyzők külön versenylistában szerepelnek.
A Szövetség nyilvántartásainak vezetése részben papíralapon, részben számítógépen történik.
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IV. Az adatok megismerésére jogosult személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozók
A tagok és versenyzők személyes adataihoz csak a Szövetség vezetősége és – a feladataik
ellátásához szükséges mértékben – az adminisztrációt végző, versenyszervező és tagnyilvántartó
személyek, továbbá azok férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés hivatkozott céljainak
megvalósítása érdekében azok megismerése feltétlenül szükséges (a SzóVilág folyóirat
főszerkesztője, a Szövetség könyvelője, gazdasági ügyek intézője, a versenyek szervezésében,
lebonyolításában részt vevő személyek).
A Szövetség Alapszabályban rögzített feladatainak, céljainak eléréséhez az alábbi adatfeldolgozók
szolgáltatásait veszi igénybe:
1. A www.magyosz.hu weboldal tárhelyszolgáltatója:

Websupport Magyarország Kft
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
E-mail: support@websupport.hu
Honlap: https://websupport.hu
A szolgáltató adatkezelési Nyilatkozata az alábbi honlapon található:
https://websupport.hu/aszf/
2. A Szövetség által szervezett versenyeken használt szoftverek biztosítása
Online gépíróverseny
Az online gépírásversenyek és gyakorlások során dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet egyéni
vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó) adatfeldolgozást és szoftveres hátteret biztosít.
Dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet
Lakcím: 1238 Budapest, Táncsics M. u. 38.
Telefon: +36 (1) 287 0043
E-mail: info@gepokt.hu
Honlap: www.gepokt.hu
Az ingyenes felhasználói szoftver (WordJav_Inet) a Vállalkozó honlapjáról tölthető le:
https://gepokt.hu/letoltes/letoltes_freeware.htm
Az online verseny eredményjegyzéke a MAGYOSZ (www.magyosz.hu), a gyakorló pedig
a Vállalkozó honlapján (https://gepokt.hu) érhető el.
Vállalkozó Adatkezelési Nyilatkozata az alábbi honlapon található:
https://gepokt.hu/kapcsolat/kapcsolat.htm#Privacy
Az online versenyzés adatvédelmi feltételei:

-

A versenyzőnek (16 évet be nem töltött versenyző esetében a szülőnek) el kell
fogadnia a MAGYOSZ Adatkezelési Szabályzatát.
Felkészítő tanár csak a MAGYOSZ tagja lehet. A tagság feltétele a MAGYOSZ
Adatkezelési Szabályzatának elfogadása.
Az online versenyek informatikai hátterét biztosító szervezet vagy személy mint
adatfeldolgozó és a MAGYOSZ mint adatkezelő írásos megállapodásban rögzíti a
felek kötelezettségeit a verseny lebonyolítása és a személyes adatok védelmének
biztosítása érdekében.
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Az online versenyek eredményjegyzékében megjelenő személyes adatok:

-

A versenyző neve
A versenyző korcsoportja (a versenykiírás szerint)
A versenyző iskolája (az intézmény neve, címe)
A felkészítő tanár neve
Versenyeredmény

A gyakorlások online eredményjegyzékében megjelenő személyes adatok alapesetben
megegyeznek az online versenyek eredményjegyzékével. Ennek a célja, hogy ellenőrizni
lehessen, megbízható-e a számítástechnikai környezet a (WordJav_Inet) programot futtató
számítógép és a távoli tárhely között.
Ha a gyakorló személy nem fogadta el a MAGYOSZ adatkezelési nyilatkozatát (pl. nem
tagja a szövetségnek), akkor az eredményjegyzékben a gyakorló neve helyett a
monogramja vagy a megírás időpontjából generált karaktersorozat jelenik meg (a
felhasználó döntése függvényében).
Az online eredményjegyzékeket határozatlan ideig tároljuk.
A gyakorló eredményjegyzék évente törlésre kerül.
3. Nemzetközi szakmai szövetség és társszervezetek
INTERSTENO – International Federation for Information and Communication Processing
Székhely: BE-8020 Oostkamp, Kapellestraat 124; Belgium
Telefon: +32 476 26 59 60
E-mail: cecretary@intersteno.org, jury@intersteno.org, generalinquiries @ intersteno.org
Honlap: www.intersteno.org
A nemzetközi szakmai szövetségnek vagy egyéb külföldi társszervezetnek a
kapcsolattartáshoz, a szakmai versenyek, rendezvények megszervezéséhez és
lebonyolításához szükséges személyes adatokat adunk át:
- A versenyző neve
- A versenyző címe (elérhetősége: lakcím, telefonszám, e-mail)
- A versenyző korcsoportja (a versenykiírás szerint)
- Versenyeredmény
4. Könyvelés, számlázás
PÉ-ZSU Team Könyvelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1104 Budapest, Szentimrey utca 19. 3. lház. fszt. 3.
Telefonszám: +36/20/4600773
E-mail: pezsu.team.kft@gmail.com
5. A szakmai események lebonyolításában részt vevő – például a helyszín biztosításában
érintett – szervezet, intézmény és az általa megbízott személy(ek) számára a
versenyfelhívásban szereplő adatokat adjuk át, a feladatellátáshoz szükséges mértékben
(pl. a verseny beosztása, jelenléti ív készítése, a versenyfeladat nyomtatása, javítása).
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A verseny/rendezvény lebonyolításához szükséges személyes adatok:
- A versenyző/részt vevő neve
- A versenyző korcsoportja (a versenykiírás szerint)
- A versenyző/részt vevő iskolája (az intézmény neve, címe)
- A felkészítő tanár/részt vevő neve, elérhetősége (lakcím, telefonszám, e-mail-cím)
- Versenyeredmény
A Szövetség kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki
vagy amely szervezet megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés jogszabálynak megfelelő,
az érintettek jogainak védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására.
A tagok és versenyzők személyes adatait tartalmazó anyagot (pl. versenydolgozatot,
versenyeredményt) statisztikai és tudományos kutatási célokra csak anonim módon lehet átadni.
A Szövetség a tagok és versenyzők személyes adatait más személy(ek)nek vagy szervezetnek
nem adja át.
A tagok és versenyzők személyes adatainak feldolgozása céljából a Szövetség által megbízott
adatfeldolgozónak a titoktartási szabályok szigorú betartásával adható csak át személyes
adat.
V. Az adatok biztonsága
A Szövetség a személyes adatok biztonságának és bizalmas jellegének megőrzése érdekében
ésszerű technikai és szervezési intézkedéseket tesz, és az aktuális jogi változások és/vagy
technikai fejlődés alapján rendszeresen felülvizsgálja és fejleszti azokat, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Szövetség nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal vagy a közösségi portálok használatából, azok
használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki
által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve, amelyek az információtovábbítási
késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból
származnak.
A Szövetség – mint a honlap tulajdonosa – fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési szabályzatot
a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A Szövetség tagjainak a tagsági
viszony létesítésével, módosításával vagy meghosszabbításával egyidejűleg el kell fogadnia az
Adatkezelési szabályzatot. A 16. életévét be nem töltött rendes vagy pártoló tag esetén a
szülőnek/gyámnak írásban kell nyilatkoznia, hogy hozzájárul gyermeke/gyámja tagsági
viszonyához.
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló törvény, valamint a Ptk. alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az
adatvédelmi biztos segítségét is.
VI. Sütik (cookies)
Szövetségünk a www.magyosz.hu hivatalos honlapján – a szakmai versenyekkel kapcsolatosan –
több személyes adatot megjelentet (l. fentebb). A magyosz.hu nem használ személyes adatokat
tároló sütiket vagy hasonló technológiákat.
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VII. Az érintettek jogai, jogorvoslati lehetőség
A tagokat, versenyzőket az alábbi jogok illetik meg a Szövetség által kezelt személyes adatok
tekintetében:
a) Hozzáférhetnek, tájékoztatást kérhetnek a személyes adatok kezeléséről.
b) Kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, ha azok pontatlanok.
c) Kérhetik személyes adataik törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire
kezelték; ha a hozzájárulást visszavonják, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha
az adatot jogellenesen kezelték vagy, ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség
alapján törölni kell.
d) Kérhetik adataik kezelésének korlátozását, ha vitatják a személyes adatok pontosságát; ha
az adatkezelés szabályellenes, és az érintettek ellenzik az adatok törlését; ha a
Szövetségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintettek igénylik azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
e) Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaiknak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz
fordulhat.
Fenti jogainak megsértése esetén a tag és/vagy versenyző jogosult jogorvoslatért fordulni a
Szövetséghez a megadott elérhetőségeken.
A Szövetség köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre
irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Fenti jogainak megsértése esetén jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz is lehet fordulni:
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: 06-1/391-1400
E-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
A Szövetség fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben Adatvédelmi szabályzatát
megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a Szövetség működésében jelentős változás
áll be, például a tevékenységi köre bővül, az adatkezelés célja, a kapcsolatrendszere vagy a
technikai háttér megváltozik, továbbá, ha azt jogszabály kötelezővé teszi. Ilyen jellegű módosítás
nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól eltérő kezelését.
Budapest, 2021. október 1.

a MAGYOSZ elnöksége
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