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l. nÉsz szerrnÉlvl nÉsz _ ADATl<ezető És ADATFELool_cozóx
MEGNEvezÉse

1. MADATKEzeló cvlt_ szERvEzET MEcNevezÉse:

ttÉv: Tüdőér Egylet
szÉxnely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19.
npószÁntt: 18197048-142
szÁmuvrzrrő BANK: ClB Bank Zrt.
HONLAP: rnnnnru.tudoer.hu

e-rrlRtt_ CÍrrn: tudoer.hu@gmail.com
TELEFoNszÁna: +36308490708
xÉpvtseló rueve: csabuda Eszter és dr. karlócai kristóf
rŐrevÉrENYsÉGE: egészségügyi tevékenység
ADATVÉDELM| Csabuda Eszter
TISZTVISELŐ:

(a továbbiakban az ADATVÉpelut szeeÁlyzAT 1-1V. nÉsze alkalmazásában:
Givil szerv ezet, vagy Adatkezelő)

2. ADATFELDoLGozÓK rrnec N EVEzÉsE:

2.1 ; lT szol gáltató adatfeldol gozó még nevezése :
CEGNEV:
szÉxnety:
TELEPHELY(EK):
cÉGJEGyzÉxszÁnn:
noószÁrrn:
HONLAP:
E_lUlAlL CíM:



TELEFON§ZAM:
KÉpvlsElő neve! ,

ADATVÉDELMl
TlszTVlsELŐ (HA VAN}: ,. ''

cÍnne: ,],

reierouszÁnnR: ,

E-MAIL círue:
(a továbbiakban az ADATVÉoeurrtl szAB^LyzAT 1-1V. nÉsze alkalmazásában:
lT szolgáltató adatfeldol gozó}

2.2. Könywitel i, adózási, bérszámfejtési adatfe ldol gozó meg nevezése
CEGNEV: EbergényiAudit Kft.
SZÉKHELY: 1075 Budapest, Madách tér 5.
TELEPHELY(EK):
cÉc.leeyzÉxszÁnn; 01-09-718758
ADÓszÁM: 1310128a-242
HONLAP:
E-MAIL CÍM: ebergenyi@chetlo.hu
TELEFoN§ZÁilI: 06-1-3427959
KÉpvlsElŐ neve: Takács Tamás
ADATVÉDELMl
TlsZTVlsELÓ (HA VAN):
NEVE:
cÍue:
TELEFoNszÁmR:
E_MAIL círrne:

(a továbbiakban az ADATVÉoeuvll SZABÁLYZAT 1_1V. nÉsze alkatmazásában:
Könywitel i, adózás i, bérszámfejtési adatfeldol gozó)

2.3 ;Y agyonvéde l m i szol gá ltatást végző adatfeldol gozó meg nevezése
CEGNEV:
szÉxneuy:
TELEPHELY(EK}:
cÉc.lecyzÉrszÁrta:
RoÓszÁtvl:
HONLAP:
E-MAIL CÍM:
TELEFONSZÁM:
KÉpvlsEló rueve:
ADATVÉDELMl
TlszTVlsELŐ (HA VAN):
NEVE:
cÍrtle:
TELEFoNszÁmR:
E_MAIL cíule:

(a továbbiakban az ADATVÉoewl §ZABÁLYZAT 1_1V. nÉsze alkalmazásában:
Vagyo nvédelm i szol gáltatást végző adatfeldolgozó}



2.4. PosTAl, FUTÁRSZoLGÁLAT|. LoGlszTlKAl FELADAToKAT ELLÁTÓ
ADATFELDoLoGzó mee nrvezÉse
cÉcruÉv:szÉxnety: :',.

cÉe.lecyzÉxszÁnn: : ,,

npószÁu:
HONLAP:
E_MAIL ciM;
TELEFONSZÁM:
xÉpvlsető nevr:
ADATVÉDELMl
TlszTvlselŐ 1nn VAN}:
NEVE:
círue:
TELEFoNszÁnnR:
E_MAIL cÍrrne:

(a továbbiakban az ADATVÉoeuul szABÁLYzAT 1-1V. nÉsze alkalmazásában:
Postai, futá rszol gálati, log iszti ka i feladatokat el látó adatfe ldol gozó}

ll. RÉsz - BELső ADATKEzELÉsI szABÁLyoK

3. A Civil szervezet belső adatkezelési szabályait azADATKEZELÉSI SZABALYZAT
És rücCELÉKEl tarlalmazzák, amely külön okiratba foglaltan jelen adatvédelmi
szabályzat ll. RÉSZÉT kepezi

4. Az Adatkezelési szabályzat tartalmazza a Civil szervezet adatkezelési
tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő
formanyomtatványokat, szerződési kikótéseket, továbbá az adatbiáonsági
előírásokat. A Függelékek az egyes adatkezelési tevékenységek külön szabályait
tartalmazzák, ezeket annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Civil szervezet a
kérdéses adatkezelést - az alapul szolgáló tevékenységet - ténylegesen végzi.

lll. RÉsz - ADAWÉprlml NvLVÁNTARTÁSOK (etektronikus dokumentum)

5. A Rendeletben előírt nyilvántartások vezetését a Civil szervezet a jelen adatvédelmi
szabályzat lll. RÉSZÉI Wepezó Excel formátumú nyílvántartással teljesíti. Ennek
részei:
r Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
r Adatfeldolgozói tevé kenységek nyilvá ntartása
l Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

6. E nyilvántartás az egyes adatkezelési eseménykere vonatkozó további
nyilvántartásokkal kiegészíthető.

v. RÉsz - ADATKEZELÉsI tÁ,lÉl<ozTATó

7. A Civil szervezet adatkezelési tájékoztatőja jelen Adafuédelmi szabályzat külön
okiratba foglalt lV. RÉSZÉT t<épezi. E tájéko*atő szolgál arra, hogy az érintettek



f

tájékozódhassanak az Civil szervezet adatkezelési tevékenységére vonatkozó
tényekről és információkról és az érintettet megillető jogokról, e célból azt a Civil
szervezet elérhetővé teszi a honlapján, annak hiányában a székhelyén kifüggeszti a
hirdetótáblájára.
8. P€. érintettek egyes kategóriái1 - például munkavállalók, szerződő partnerek - az
adatfelvételkor közvetlenül is tájékoztatní kell azadatkezelésre vonatkozó tényekről és
információkról, és az érintett jogairól.
9. A Civil szervezet valamennyi adatkezelése során köteles biáosítani az érintett
jogainak gyakorlását.

v. RÉsz _ zÁnó RENDELKEzÉsEK

10. Ezen Adatvédelmiszabályzat (l-V. Rész) rendelkezéseit meg kell ismertetnia Civil
szervezet valamennyi munkavállalójával (foglalkoáatottjával), és a munkavégzésre
irányuló szerzódésekben elő kell írni, hogy betartása és érvényesítése minden
munkavállaló (foglalkoáatott) lényeges munkaköri kötelezettsége. A munkaszerzódési
kikötés mintáját az Adatkezelési szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza.

1 1 . Az adatvédelm i szabályzat módosíásai (verziói)

verziószám:

12. Jelen Adatvédelmi szabá|yzatidőbeli érvényessége:

Kelte, és hatálybalépés napja: 2018. május 25.

Hatályon kívül helyezés napja:

13. Aláírás:

cÉeruÉv: Tüdóér Egylet

ELNöK nlÁÍnÁsn: á"-_l^-.r.
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