Adatvédelmi tájékoztató az Autószerelők Országos Egyesülete által tagjairól
kezelt személyes adatokról
Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Önnek, mint az egyesület tagjának vagy
az egyesület szolgáltatását igénybe vevő személyes adatai Autószerelők Országos
Egyesülete által történő kezelésével kapcsolatos minden fontos információt
megismerhessen.
Mit és miért kezelünk?
Az Ön személyes adatai közül
a) egyesületi tagságával kapcsolatos adatként az Ön vállalkozásának nevét, székhelyét,
kapcsolattartójának nevét, e-mail címét, telefonszámát, céges mobiltelefonszámát, és a
vállalat levelezési címét, tevékenységi köreit és egyesületi tagságának tényét
b) az egyesület által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatként
az Ön által önkéntesen az egyesület által nyújtott valamely szolgáltatás igénybevételével
összefüggésben az Ön által az egyesületnek átadott okiratokat, nyilatkozatokat és egyéb
információkat
kezeljük.
Az adatkezelés célja a fenti a) pont alapján kezelt adatok tekintetében az Önt egyesületi
tagként megillető jogok gyakorlásának biztosítása és az Önt egyesületi tagként terhelő
kötelezettségek teljesítésének elősegítése és ellenőrzése, a fenti b) pont alapján kezelt
adatok esetében pedig az Ön által igénybe vett egyesületi szolgáltatás nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja az, hogy
a) a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett vagy törvényi kötelezettség alapján a
nyilvántartást vezető bírósághoz egyébként benyújtott adatok – így különösen a
közgyűlési, küldöttgyűlési jegyzőkönyvek és a tagjegyzék adatai tekintetében az
egyesület jelentős közérdek alapján fennálló törvényi kötelezettségét végrehajtsa [GDPR
9. cikk (2) bekezdés g) pont],
c) az AOE által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok
esetében az Ön által a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben tett kifejezett
hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve
ennek visszavonása esetén abban a körben, ahol ez fennáll, az egyesület jogi igényei
előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2)
bekezdés f) pont].
Az egyesület által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok
esetében az egyesület az adatok Ön által történő átadásakor az azokat hordozó iratokat
és nyilatkozatokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy azok szükségesek-e a
szolgáltatás nyújtásához. A szolgáltatás nyújtásához nem szükséges iratokat az
egyesület az azokon szereplő adatok rögzítése nélkül visszajuttatja Önnek.
Az egyesület az általa nyújtott szolgáltatások egy részét vele szerződött önálló
adatkezelőn – pl. ügyvéden vagy ügyvédi irodán – keresztül nyújtja, azonban az Ön
személyes adatait számára ebből a célból nem adja át, a szolgáltatás nyújtásával
kapcsolatos adatkezelésről pedig ebben az esetben az adatkezelőtől kap majd
tájékoztatást.
Ki fér hozzá az Ön adataihoz?
A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az Autószerelők Országos
Egyesülete (székhely: 9023 Győr, Csaba u. 21., nyilvántartó bíróság: Győri Járásbíróság

és Törvényszék, képviseli:
aszer1@aoeportal.hu).
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A kezelt adatokat az egyesület az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen
formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek és vállakozások
számára azon, a civil szervezetek nyilvántartásba bejegyzett, illetve azon egyéb adatok
kivételével, amelyeket törvényi kötelezettség alapján a nyilvántartást vezető bírósághoz
be kell nyújtani.
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Az Ön nevéhez, egyesületi tagsága tényéhez, tevékenységi köréhez, illetve címéhez a
tagi jogok gyakorlása érdekében az egyesület bármely tagja hozzáférhet, ezen adatokat
az AOE az ezekhez hozzáférést kérő tag számára az aoeportal jelszóval védett zárt
felületén biztosítja. Az egyesület által kezelt adatokhoz egyebekben csak az egyesület
vezető tisztviselői és feladatkörrel rendelkező tagjai és munkavállalói, valamint az
adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá.
Meddig kezeljük az Ön adatait?
Az egyesület
a) az egyesületi tagságával kapcsolatos adatokat és a kapcsolattartási adatokat az
egyesületi tagság megszűnését követő hét évig,
b) egyesület által Önnek nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatokat a
hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől
számított öt év elteltéig
kezeli.
Ha a fenti határidők leteltekor akár az egyesület, akár az Ön, akár más által megindított
olyan jogi eljárás lenne folyamatban, aminek során az egyesület igényei előterjesztése,
érvényesítése vagy védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van,
úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.
Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését, az adatok kezelésének korlátozását?
Ön az egyesületi tagságával kapcsolatos adatok és a kapcsolattartási adatok törlését
abban az esetben kérheti, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már
nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az
adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell.
Ön az egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételével összefüggő adatok
kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok
felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az egyesület ezeket az adatokat
haladéktalanul törli, illetve azok felhasználását kérésének megfelelően korlátozza, kivéve,
ha a szolgáltatás jellegére tekintettel nem zárható ki, hogy Ön a szolgáltatással
összefüggésben utóbb az egyesülettel szemben igényt érvényesít. Ilyen esetben is
biztosítjuk az adatok azonnali törlését akkor, hogyha az igényérvényesítésről Ön írásban
lemond.
Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt
adatok helyesbítését.
Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet az egyesülettől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból,
milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket
kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük.
Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes
azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő
kéréseit, nyilatkozatait, panaszait az aszer1@aoeportal.hu email címen az egyesület
honlapján regisztrált e-mailcíméről küldött e-mailben jelentse be, illetve ha ez valamilyen
oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti e-mail címen jelezze az egyesület felé.
Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.
Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs
önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Győri Járásbírósághoz és
Törvényszékhez (Győr, Szent István út 3, 9021) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes
törvényszékhez
keresetet
nyújthat
be,
illetve a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c,
www.naih.hu) fordulhat.

