MVDSE adatkezelési tájékoztató
A Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (MVDSE) mint adatkezelő, valamint mint
adatfeldolgozó elkötelezett a személyes adatok védelme terén.
Az MVDSE alapcél szerinti tevékenységéhez a tagok segélyezéshez, a kiegészítő szociális üdültetési
tevékenységéhez a leendő és meglévő tagjaitól, az üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől
személyes adatokat kér, szerez és dolgoz fel.
Egyesületi szolgáltatásaink nyújtásához igyekszünk a lehető legkevesebb személyes adatot bekérni és kezelni.
MVDSE tagság létesítése céljából önkéntes alapon személyes adatok megadása szükséges Egyesületünk
részére, mellyel a jelentkező elfogadja, hogy adatkezelőként adatait feldolgozzuk, nyilvántartsuk és a
szolgáltatás érdekében kezeljük.
Az MVDSE kijelenti, hogy az önkéntesen megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik fél
számára az érintett beleegyezése nélkül nem adja ki.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat visszavonása a tagság megszűnését vonja maga után.
Adatkezelésünk során az:
 Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. Rendelete (2016.04.27.) 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), továbbá,
 a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet, a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló,
 a 2013. évi V.tv. a Polgári Törvénykönyvről,
 a 2012. évi I.tv. a Munka Törvénykönyvéről,
 a 2011. évi CLXXV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló,
 a 2011. évi CLXXXI. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló
jogszabályok előírásai alapján, továbbá belső Iratkezelési Szabályzatunk és Adatkezelési és Adatbiztonsági
Szabályzatunk szerint járunk el.
GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz
szükséges email cím és levelezési cím a következő:
Mozdonyvezetők, Vasútüzemi Dolgozók Segélyező Egyesülete (1145 Budapest, Uzsoki u. 40.), e-mail:
info(kukac) mozdvezegy.hu, telefax: 36/1/261 8496
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy
jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál.
Elérhetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410
Angol nyelvű e-mail cím: privacy(kukac)naih.hu
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Web: http://naih.hu
Budapest, 2018. július 4.
Kozma János
ügyvezető elnök sk.

