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MAGYAR BŰNÜLDÖZŐK SZAKMAI EGYESÜLETE 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete (MABÜSZKE, a továbbiakban „Adatkezelő”) 
mint adatkezelő a személyes adatok kezelése során EU irányelvek és a vonatkozó 
törvényeknek megfelelően jár el.  
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön (továbbiakban „Érintett”) személyes adatok 
védelméhez fűződő jogait. A MABÜSZKE elkötelezett a tagjai és partnerei, valamint szerződő 
felei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs 
önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MABÜSZKE a személyes adatokat bizalmasan 
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az 
adatok biztonságát garantálja.  
 
Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi elveket követi:  
1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és 
feldolgozni.  

2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő 
módon nem szabad felhasználni.  

3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e 
célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.  

4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az Érintett azonosítását 
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.  

5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban 
tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy 
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés 
megakadályozására.  
 
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya felöleli az Adatkezelő teljes adatkezelési 
tevékenységét. Ennek megfelelően az kiterjed – kifejezetten, de nem kizárólag – az 
Adatkezelővel partneri, támogatói, cél szerinti tevékenysége során kapcsolatba kerülő 
gazdálkodó szervezetek kapcsolattartói – mint Érintettek –, az Adatkezelő esetleges 
munkavállalóinak, jövendőbeli tagjainak, partnereinek a személyes adatai kezelésére is, a 
www.bunuldozok.hu weboldal használatára, az alkalmazott adatbiztonsági elvekre. 
  
Fogalmak  

➢ Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) 
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen 
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható;  

➢ Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, 
törlés, illetve megsemmisítés;  

Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 
Székhely: 1048 Budapest, Külső Szilágyi út 120.   Tel.: 06-30/ 378-1119 ; 06-70/ 333-4279 

Adószám: 18116416-1-41 ; Bankszámlaszám: Budapest Bank 10100778-17696100-01003000 
                    www.bunuldozok.hu                                                          titkarsag.bunuldozok@gmail.com 
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➢ Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 
meghatározhatja;  

➢ Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

➢ Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, 
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az 
uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, 
nem minősülnek címzettnek;  

➢ Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak;  

➢ Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  

➢ Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy 
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;  

➢ Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 
hozzáférést eredményezi;  

• Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu  

 

 
Adatkezelési alapelvek során alkalmazott jogszabályok, normák: 

• 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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

• az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény (Infotv.);  

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);  

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ctv.); 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);  

• a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.);  

• a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Alapszabálya (Asz.); 

• a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Közgyűlésének III/2006. (III.26.) KGY. 
számú határozata a Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról (SZMSZ). 
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Az Adatkezelő megjelölése, elérhetősége 
 
Adatkezelő neve:   Magyar Bűnüldözők Szakmai Egyesülete 
Besorolása:    civil szervezet (a Ctv. szerint) 
Székhelye:    1048 Budapest, Külső Szilágyi út 120. 
Bejegyző bíróság:   Fővárosi Törvényszék 
Nyilvántartási száma:   01-02-0011251 
Telefonszám:    +36-30/378-1119 
E-mail cím:    titkarsag.bunuldozok@gmail.com 
     press.bunuldozo@gmail.com  
Adatvédelmi tisztségviselő:  Hóbor Zsolt főtitkár  

 
Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére 
jogosultak az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő Érintettek vonatkozásában, a 
www.bunuldozo.hu weboldal használata 
 
Az adatkezelés célja 
 
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg 
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 
és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az 
adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. 
 
Adatkezelő a személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján 
kezeli az alábbi esetekben:  

• Tagsági jogviszony keletkeztetése során, 

• Pályázati tevékenység során, 

• Szakmai rendezvényekre történt regisztráció esetén,  

• Lapkiadói tevékenység során, 

• Marketing cél, látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók 
(cookie, vagy süti) alkalmazása során.  

 
Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből kezeli az alábbi esetekben:  

• Szerződéskötési szándék esetén (üzleti/szolgáltatási), 

• Elismerésre való felterjesztés, és annak elbírálásának eljárása során. 

 

Adatkezelő a személyes adatokat törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:  

• Számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése (Sztv., Áfa tv., Art.),  

• Pályázati tevékenység során az elszámolási és igazolási kötelezettségek teljesítése 
(Ctv.). 

 
Technikai adatok  
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  
- kizárólag az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);  

- változatlansága igazolható (adatintegritás);  

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.  
 
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés ellen. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
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Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:  
- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét;  
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök.  
 

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak  
 

ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁSSAL 
KEZELT ADATOK Adat megnevezése  

Megőrzési idő  

Név (rendfokozat) 
Anyja neve 
Születési hely, idő 
Lakcíme 
Szolgálati (munka) hely megnevezése, 
címe 
Beosztása 
Elérhetőségi adatok 
Nyelvismeret 
Tudományos v. oktatói fokozat  
Más civil szervezeti tagsága, tisztsége 

A tagsági jogviszony fennállásáig 
 
Pályázat esetén: a pályázati tevékenység 
lezárásáig, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik  
 
Szakmai rendezvény regisztrációja, és 
lapkiadói tevékenység esetén: ellentétes 
jogszabályi rendelkezés hiányában az 
Érintett adatszolgáltató általi letiltásig 

Érintett számítógépének IP-címe – 
Weboldal használata során  

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) 
süti élettartamának lejártáig, vagy a süti 
Érintett általi törléséig  

Weboldalon eltöltött idő kezdő és befejező 
időpontja, a weboldal használata során 

Az alkalmazott (technikai vagy opcionális) 
süti élettartamának lejártáig, vagy a süti 
Érintett általi törléséig 

 

 

JOGOS ÉRDEK ALAPJÁN KEZELT 
ADATOK Adat megnevezése  

Megőrzési idő  

Név / Cégnév 
Anyja neve  
Születési hely/idő  
Lakcím / Székhely, telephely 
Telefonszám  
E-mail cím  
Bankszámla száma, adószám 

Megőrzési idő a jogos érdek megszűnése 
vagy a hozzá kapcsolódó törvényi előírás 
(Ptk. 6:22§) szerint 5 év  

Neve (rendfokozata) 
Anyja neve  
Születési hely/idő  
Szolgálati helye, beosztása  
Lakcím  
Telefonszám  
E-mail cím  
Szolgálati tevékenység, elismerések 

Az elismerés jogerős elbírálását követő 
maximum 60 napig; az elismerésben 
részesült esetében a név, és szolgálati 
adatok vonatkozásában az Érintett általi 
letiltásig 

 

 

TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS ALAPJÁN KEZELT 
ADATOK Adat megnevezése  

Megőrzési idő  

Számviteli bizonylatok adatai  
Egyéb, nem számviteli tartalmú, de 
pályázati elszámolást igazoló 
dokumentumok 

A vonatkozó törvényben előírt ideig  

 
 

 

 



-5- 

 

 
 
 
Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei  
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, 
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.  
 
Tájékoztatáshoz való jog  
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető 
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  
 
Az érintett hozzáféréshez való joga  
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:  

• az adatkezelés céljai,  

• az érintett személyes adatok kategóriái,  

• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  

• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  

• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

• az adatforrásokra vonatkozó információ;  

• az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés 
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
tájékoztatást.  
 
Helyesbítés joga  
Az Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok 
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  
 
Törléshez való jog  
Az Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 
az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték;  

• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;  

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor.  
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

• a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából;  

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából;  

• a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;  

• vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog  
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül:  

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését;  

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  
 
Adathordozáshoz való jog  
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  
 
Tiltakozás joga  
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.  
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy 
őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
 
Visszavonás joga  
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 
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Bírósághoz fordulás joga  
Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el.  
 
Adatvédelmi hatósági eljárás  
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely:   1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím:  1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon:   061 391 1400 Fax: 061 391 1410  
E-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap:   http://www.naih.hu  
 
Egyéb rendelkezések  
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk partnereinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás 
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik az Adatkezelőt.  
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

 
 


