Adatkezelési szabályzat
Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Magyar Autóklub, mint adatkezelő által
folytatott személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályokat és eljárási rendet,
valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
Jelen szabályzat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.], az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény [Infotv.], a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.], a kutatás és a közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény [Kütv.],
valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.
évi LXVI. törvény [Nytv.] alapján került kialakításra.
A Magyar Autóklub adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-107163/2016., NAIH107164/2016., NAIH-107166/2016., NAIH-110353/2016.
1. Fogalom meghatározások:


személyes adat: minden olyan, meghatározott természetes személlyel (a
továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amelyből közvetve vagy
közvetlenül az érintett természetes személy azonosítható.
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a
kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel,
amelyek a helyreállításhoz szükségesek;



adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy 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;



adatkezelő: minden olyan személy, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt
az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;



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;
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adatfeldolgozó: az a személy, aki/amely a személyes adatok feldolgozását
szerződés alapján végzi.

2. Az adatkezelő személye:





Név: Magyar Autóklub
Székhely: 1043 Budapest, Berda József u. 15.
Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000433
Adószám: 19621140-2-41

3. A kezelt személyes adatok köre:
a) Tagsági jogviszonnyal kapcsolatban kezelt személyes adatok:











név
nem
anyja neve
születési hely, idő
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma, gyártmánya, típusa)
bankszámlaszám
állandó lakcím
levelezési cím
elektronikus levelezési cím (e-mail)
telefonszám

b) Járművezető-oktatás, vezetéstechnikai tréning, közlekedésbiztonsági
oktatás, diákoktatás érdekében kezelt személyes adatok:













név
születési név
anyja neve
születési hely, idő
személyi igazolvány szám
állampolgárság
jogosítvány adatok
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma,
érvényessége)
állandó lakcím
levelezési cím
elektronikus levelezési cím (e-mail)
telefonszám

típusa,

műszaki

c) Assistance szolgáltatás teljesítése érdekében kezelt személyes adatok:



név
születési idő
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állampolgárság
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma, gyártmánya, típusa, színe,
gyártási éve, műszaki érvényessége, alvázszáma, hengerűrtartalma,
kilométeróra-állása, üzemanyag, turbóval felszereltsége)
állandó lakcím
levelezési cím
elektronikus levelezési cím (e-mail)
telefonszám

d) Műszaki szolgáltatások teljesítése érdekében kezelt személyes adatok:











név
születési hely, idő
személyi igazolvány szám
jogosítvány adatok
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma, fajtája, gyártmánya, típusa,
gyártási éve, színe, tömege, méretei, szállítható személyek száma,
tulajdonszerzés időpontja, műszaki érvényessége, következő szerviz
esedékessége, alvázszáma, motorszám, motorteljesítmény,
lökettérfogat, üzemanyag, KGF biztosítás, jellege)
állandó lakcím
levelezési cím
elektronikus levelezési cím (e-mail)
telefonszám

e) Utazásszervezés és –közvetítés, illetve egyéb foglalások teljesítése
érdekében kezelt személyes adatok:









név
nem
születési hely, idő
személyi igazolvány szám
állampolgárság
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma, fajtája, gyártmánya, típusa,
színe, gyártási éve, műszaki érvényessége, alvázszáma,
motorszáma)
cím

f) Biztosítási szerződések megkötése érdekében kezelt személyes adatok:







név
születési hely, idő
gépjármű adatok (forgalmi rendszáma, fajtája, gyártmánya, típusa,
színe, gyártási éve, műszaki érvényessége, alvázszáma,
motorszáma)
cím
elektronikus levelezési cím (e-mail)
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telefonszám

g) Hírlevelek (az érintett hozzájárulásán alapuló) kiküldése érdekében kezelt
személyes adatok:




név
születési idő
elektronikus levelezési cím (e-mail)

4. A Magyar Autóklub adatkezelésének alapvető szabályai, az adatkezelés célja
és jogalapja
A Magyar Autóklub a megadott személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek
megfelelően, továbbá amennyiben azok a biztosítási tevékenységről szóló 2014.
évi LXXXVIII. törvény (Bit.) alapján biztosítási titokkörbe tartozó adatoknak
minősülnek, biztosítási titokként kezeli.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha az érintett vagy
annak képviselője a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre
vonatkozóan írásban felmentést ad, vagy ha a Bit. alapján a titoktartási
kötelezettség nem áll fenn. A biztosítási szerződésekhez kapcsolódó adatvédelmi
tájékoztatót itt tekintheti meg.
4.1. Az adatkezelés célja:
A Magyar Autóklub adatkezelésének célja, hogy a tevékenységeire irányadó
jogszabályok által előírt tag- és ügyfélnyilvántartásokat vezesse, illetve a
társadalmi szerepvállalásából következő tevékenységeit, valamint a tagjai és
ügyfelei részére vállalt szolgáltatásokat teljesíthesse. A Magyar Autóklub
főtevékenysége máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység. A
Magyar Autóklub főtevékenységén túl többek között a Bit. 383. §-ban
meghatározott függő biztosításközvetítői tevékenységet is ellát. A Magyar
Autóklub valamennyi tevékenységét itt tekintheti meg.
4.2. Az adatkezelés jogalapja:
A Magyar Autóklub adatkezelése döntően az érintett hozzájárulásán alapul, az
adatokat a Magyar Autóklub tagjai, szolgáltatásait igénybevevők, illetve a honlapot
látogatók önkéntesen adják meg, valamint a honlap használatával
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a honlapon történő navigálásuk adatai
rögzítésre kerüljenek. Ezen túl egyes jogszabályok (pl. Ptk., Bit.) kötelező, tehát
jogszabályon alapuló adatkezelést írnak elő.
A Magyar Autóklub csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és azt is
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
4.3. Az adatok védelmének biztosítása:
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A Magyar Autóklub kötelezettséget vállal arra, hogy megteszi azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Ennek keretében az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi
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.
4.4. Az érintettek jogai és érvényesítésük:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére a Magyar Autóklub tájékoztatást ad az érintett általa kezelt,
illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A Magyar Autóklub a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet a Magyar Autóklubhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni,
ha az adatok kezelésére jogellenesen került sor, vagy a tájékoztatás kérése
helyesbítéshez vezetett.
Az érintett tájékoztatását a Magyar Autóklub csak törvényben meghatározott
esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén a Magyar Autóklub
írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely
rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Magyar
Autóklub tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)
fordulás lehetőségéről.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat a Magyar Autóklub rendelkezésére áll, a személyes adatot a
Magyar Autóklub helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes,
b) az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – azt kéri,
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c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt,
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A Magyar Autóklub törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri,
vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta. A Magyar Autóklub megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az
érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat
helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel
az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Magyar Autóklub az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az
érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Magyar Autóklub tájékoztatja az
érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az érintettnek jelen pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam
külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a
bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága
érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a
foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi
és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából –
beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is –, továbbá az érintett
vagy mások jogainak védelme érdekében.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Magyar
Autóklubra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Magyar
Autóklub, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén,
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik, valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
A Magyar Autóklub a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a
6

Magyar Autóklub az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak
alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a Magyar Autóklub döntésével nem ért
egyet, illetve ha a Magyar Autóklub a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés
közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Ha a Magyar Autóklub az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt
megtéríteni. Ha a Magyar Autóklub az érintett adatainak jogellenes kezelésével
vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi
jogát megsérti, az érintett a Magyar Autóklubtól sérelemdíjat követelhet. Az
érintettel szemben a Magyar Autóklub felel az adatfeldolgozó által okozott kárért
és a Magyar Autóklub köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által
okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. A Magyar Autóklub
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének
kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.

A jelen Adatkezelési szabályzatot a Magyar Autóklub Országos Elnöksége az 52/2016.
(52/2016.IX.09./OE) határozattal elfogadta, hatályos 2016.09.12. napjától, ezzel
egyidejűleg minden e tárgyban kiadott szabályozás hatályát veszti.
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