ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az ISACA Magyarországi Egyesület. (továbbiakban: ISACA) jelen adatkezelési tájékoztatóval
értesíti az adatkezelés érintettjeit az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az adatkezelés
meghatározó körülményeiről és a jogorvoslat lehetőségeiről. Az ISACA jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint kezeli az Ön személyes adatait. Személyes adatnak minősül az Önre, mint
természetes személyre vonatkozó információ. A tájékoztató ingyenesen és korlátozás nélkül
bárki számára elérhető és megismerhető. Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
Az ISACA az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása
során 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 (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások
alapján jár el tekintettel a pénzügyi és hitelezési, befektetési tevékenységekre vonatkozó
speciális törvényi követelményekre.
AZ ADATKEZELŐ:
Az a szervezet, amelyik az Ön személyes adatait kezeli és ezért a tevékenységért (adatkezelés)
felelősséggel tartozik.
Az adatkezelő az ISACA Magyarországi Egyesület (ISACA székhely: 2040 Budaörs, Ébner
György köz 4., nyilvántartási szám: 4339/1992, adószám: 18068674-1-13, Képviseli: Biró
Gergely elnök és Horváth Pál alelnök).
AZ ADATKEZELÉS ÉRINTETTJE:
Ön, aki a személyes adatai alanya. Amennyiben Ön nem magánszemélyként, hanem egy jogi
entitás hivatalos képviselőjeként jár el (akár önálló, akár együttes aláírási joggal), az Ön
személyes adatait abban az esetben is jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli és
védi a ISACA.
HARMADIK FÉL:
Az ISACA-n és Önön kívül bárki, pl. az a szervezet, akinek az Ön személyes adatait törvényi
kötelezettség okán továbbítják.
AZ ISACA PIACKUTATÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGJELENŐ ADATKEZELÉSEI:
-

A tagok részvételével kapcsolatos adatkezelés

1. A PIACKUTATÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az ISACA külső szolgáltató igénybevételével – adatfeldolgozó útján valósítja meg a tagok
vonatkozásában megvalósuló személyes adatokkal történő adatkezeléseket.
A piackutatás témája: információbiztonság, online kérdőíves megkérdezéssel, illetve
amennyiben szükséges telefonos támogatással.
AZ ÉRINTETT, AZAZ AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGE
Ön önállóan dönthet a ISACA-vel meglévő tagsági jogviszony alapján, a kérdőívben feltett
kérdésekre történő válaszokról, azaz a piackutatásban való részvételről.
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AZ ADATKEZELŐ, AZAZ A ISACA KÖTELEZETTSÉGEI
A ISACA és az általa kijelölt adatfeldolgozó a tudomására jutott minden adatot bizalmasan
kezel, ettől csak akkor térhet el, ha
- jogszabály ezt kötelezően előírja számára
- ha Ön erre kifejezetten engedélyt ad.
- a ISACA köteles a bíróság és a hatóságok megkeresésére az Ön személyes adatait is,
feltárni. Az adattovábbítás jogalapja ebben az esetben a bíróság jogerős aktusa, a GDPR
szerinti jogi kötelezettség teljesítése
AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Ön bármikor kérhet az ISACA-tól tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes
adatai rendelkezésre bocsátását igényelheti, illetve személyes adatainak helyesbítését,
valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását
kezdeményezheti.
A kérelmet az ISACA erre kijelölt adatvédelmi szakértőjének kell címeznie elektronikus
levélben: gergely.biro@isaca.hu levélcímen.
Írásbeli kérelmére az ISACA a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem hivatalos
átvételétől számított 30 napon belül érdemben válaszol. Hivatalos átvételnek számít, ha a postai
úton érkező levelet az ISACA átvette vagy a kézbesítési vélelem beállt, elektronikus úton
érkező kérelem esetén az e-mail az ISACA szerverére megérkezett.
AMENNYIBEN ÖN ADATAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSI JOGÁVAL SZERETNE ÉLNI, ÚGY:
Elérhetőségeinken bármikor jogosult arra, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor Ön jogosult arra, hogy
hozzáférjen az általunk tárolt személyes adataihoz, és azokról másolatot kérhet, illetve
tájékoztatást kérhet arról, hogy miként kezeljük személyes adatait.
- Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk,
- és a tájékoztatás fő szabályként ingyenes.
AMENNYIBEN ÖN A HOZZÁJÁRULÁSÁT SZERETNÉ VISSZAVONNI, ÚGY:
Amennyiben Ön hozzájárult a személyes adatainak használatához, kezeléséhez vagy
megosztásához, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben nem a szolgáltatás
nyújtásához szükséges adatokról van szó.
- Ehhez kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk.
AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI HELYESBÍTÉSÉT KÉRI, ÚGY:
- kérjük, adja meg nevét és személyazonosító adatait, hogy azonosítani tudjuk,
- jelölje meg a helyesbíteni kívánt adatot és a helyesbítés, pontosítás okát (adatváltozás,
elírás, téves adat stb.),
- jelölje meg, hogy milyen hitelt érdemlő dokumentummal tudja bizonyítani a
helyesbítendő adat helyességét és a helyesbítendő adat helytelenségét.
AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI TÖRLÉSÉT KÉRI, ÚGY:
Ön kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük bizonyos általunk tárolt személyes
adatait, amennyiben:
- a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
- ön visszavonja a bizonyos adatok kezelésére adott hozzájárulását;
- ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,
2

-

ha jogszabály alapján előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogalapja tekintetében.

AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI KORLÁTOZÁSÁT KÉRI, ÚGY:
Amennyiben kérdése vagy aggodalma merül fel személyes adatai általunk történő kezelésének
pontosságával, indokoltságával vagy jogszerűségével kapcsolatban, kérheti bizonyos
adatkezelési tevékenységeink korlátozását.
A korlátozást akkor is kérheti, ha nekünk már nincs szükségünk az Ön adataira, de Ön, mint
érintett igényli valamely jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Ön abban az esetben is kérheti a korlátozást, ha kétségbe vonja a jogos érdek alapján történő
adatkezelés jogalapját.
A korlátozás ideje alatt adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat.
A korlátozás feloldásáról a ISACA előzetesen tájékoztatja majd
AMENNYIBEN ÖN AZ ADATAI KEZELÉSE ELLEN TILTAKOZIK, ÚGY:
Amennyiben ön tiltakozik az adatai kezelése ellen, az ISACA adatvédelmi szakértőjének
címzett elektronikus levélben jelezheti az számunkra.
E-mail: gergely.biro@isaca.hu
AZ ÖN TOVÁBBI, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Amennyiben a ISACA adatkezelése kapcsán panasza van, adatvédelmi tisztviselőnkhöz
fordulhat, aki ügyfélfogadási időben vagy soron kívül készséggel fogadja Önt.
Bízunk abban, hogy a problémájára megoldást találunk.
Amennyiben Ön fenntartja véleményét a jogellenes vagy jogsértő adatkezelésről, kérelme
jogszerűtlen megtagadásról, esetleg nem kíván adatvédelmi tisztviselőnkkel egyeztetni, úgy Ön
közvetlenül két szervezethez is fordulhat.
Megkeresést írhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +361391400, ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
fordulhat a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez (hogy ez az Ön
esetében melyik törvényszék, arról a http://birosag.hu/torvenyszekek honlapon tájékozódhat).
Jelen tájékoztatót a ISACA 2018. 02.22. napján tetté közzé, minden, ezen dátumot követő
adatkezelésre irányadó.
Budapest, 2018. február 22.
Biró Gergely
Elnök
ISACA Magyarországi Egyesület

1.számú melléklet
A piackutatással kapcsolatos adatkezelés kezelése
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A ISACA az előző évekhez hasonlóan megrendeli információbiztonság témakörében a tagjai
között lebonyolításra kerülő piackutatást.
A kutatás lebonyolításában részt vesz adatfeldolgozóként: Bellresearch Kutató, Elemző és
Tanácsadó Kft., (1133 Budapest, Gogol utca 16., Adószám: 12727434-2-41, Cégjegyzékszám:
01-09-700542, Képviseli: Jakab Áron László ügyvezető, partnerkapcsolati igazgató)
Az adatkezelés célja: az egyesületi tagok részvételével történő információbiztonsági
piackutatás
Az adatkezelés jogalapja: az ISACA jogos érdeke
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím és telefonszám
Az adatkezelés időtartama: a piackutatás befejezéséig- az elemzés és jelentés elkészítéséig.
Adatfeldolgozó: A ISACA ezen tevékenysége ellátásához a fentiekben megjelölt
adatfeldolgozót vesz igénybe.
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