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1. BEVEZETÉS 

1.1 Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Leguán Osztag Természetjáró 

Egyesület (Székhely: 1041 Budapest, Rózsa utca 59. III/9., Adószám: 18902622-1-41 nyilvántartási szám: 

01-02-0016521, továbbiakban: Egyesület), által üzemeltetett www.lizzard.hu internetes weboldalon 

(továbbiakban: Weboldal), az ennek részét képező belépési nyilatkozaton, hírlevél feliratkozáson, 

valamint a szervezett eseményeken történő jelenléti íveken a látogatók és érintettek által önkéntes 

hozzájárulással megadott személyes adatok Egyesület általi tárolására, kezelésére és továbbítására 

vonatkozik valamint az azokkal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges 

rendelkezéseket tartalmazza. 

1.2 A Weboldallal összefüggő tárhely és domain szolgáltatást a MAXER Hosting Kft. (H-1132 Budapest, Victor 

Hugo u. 18-22. mail: info@maxer.hu) biztosítja, melynek szerverei 24 órás személyi őrzéssel védettek, és 

a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak. 

1.3 Az Egyesület az adatkezelés során a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése 

érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést 

elősegítő minden intézkedést megtesz. 

1.4 Jelen szabályzat a hatályos magyar és Európia Uniós jogszabályok, a vonatkozó ajánlások és az Egyesület 

belső szabályzataival együttesen értelmezendő és kezelendő. A Szabályzat jogszabályi alapját különösen, 

de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályok jelentik: 

− Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

− a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

− a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban Fgy tv.) 

1.5 Az adatkezelő adatai 

Elnevezés: Leguán Osztag Természetjáró Egyesület 

Rövidített elnevezés: L.O.T.E. 

Székhely: 1041 Budapest, Rózsa utca 59. III/9. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0016521 

Adószám: 18902622-1-41 

Cégbejegyzés: Fővárosi Törvényszék 

Szervezet típusa: egyesület 

 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2.1 Személyes adat: az érintettel ("felhasználó’) kapcsolatba hozható adat - különösen a felhasználó neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, a felhasználóra vonatkozó következtetés, 

amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek 

között a név, lakcím, e-mail cím, születési idő és hely, anyja neve, vészhelyzet esetén értesítendő személy 

és elérhetőségei és a telefonszám; 

2.2 Hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – 

teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; 

2.3 Tiltakozás: a felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
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2.4 Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy 

amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre 

(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott 

adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

2.5 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 

felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, 

zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

2.6 jelentkező: Az a magánszemély, aki az egyesületbe való belépési szándékát személyesen vagy elektronikus 

formában jelzi az egyesület vezetősége felé és a belépési nyilatkozatot kitölti. 

2.7 belépési nyilatkozat: a Ptk 3:67. §-nak megfelelően az Egyesületbe való belépéshez szükséges 

akaratnyilatkozat a jelentkező részéről. 

2.8 jelentkezési lap: Nyilvánosan elérhető űrlap a Weboldalon, az eseményeken való részvételi szándék 

jelzésére. 

2.9 esemény: az Egyesület által szervezett, és/vagy vezetett egy vagy több napos utazás, vetítés, vagy egyéb 

közösségi tevékenység. 

2.10 résztvevő: Az a magánszemély, aki a jelentkezési lap kitöltésével egy adott eseményen való részvételi 

szándékát jelezte az Egyesület felé. 

2.11 A fentiek alapján az Egyesület az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül 

és a Weboldalon történő belépési nyilatkozat kitöltése során, hírlevél feliratkozáskor, valamint az 

eseményeken történő részvételkor és és a jelenléti ív aláírásakor feltöltésre, illetve gyűjtésre kerül. 

3. AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI 

3.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében 

kezelhető. 

3.2 Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

3.3 Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, 

a cél elérésére alkalmas 

3.4 A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

3.5 Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára 

tekintettel szükséges – naprakészségét. 

3.6 Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó egyrészről köteles biztosítani az érintettek 

magánszférájának védelmét, másrészről pedig gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá 

megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

4. KEZELT ÉS GYŰJTÖTT ADATOK 

4.1 WEBOLDAL 

A Weboldal címe: www.lizzard.hu. A Weboldal bárki által meglátogatható személyes adat megadása 

nélkül. A látogatókra vonatkozóan az Egyesület nem gyűjt vagy kezel személyes adatot. A weboldalon 

keresztül azonban elérhetőek a 4.2 illetve a 4.3 pontban részletezett szolgáltatások, amelyekhez 

személyes adatok megadása szükséges. 

http://www.lizzard.hu/
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A weboldal tökéletes működésének biztosítása céljából sütiket használ, amelyek összegyűjtik a látogató 

első szintű domain nevét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját. A sütik önmagukban nem 

használhatók a látogató azonosságának feltárására. A süti egy olyan fájl, amely a látogató böngésző 

programjára kerül megküldésre, és a számítógép merevlemeze tárolja. A sütik nem rongálják a látogató 

számítógépét. A böngésző programot be lehet úgy állítani, hogy jelezzen, ha süti érkezik, és ilyen módon 

a látogató eldöntheti, hogy elfogadja-e az adott sütit vagy sem. A weboldalon felugró ablakkal is jelezzük, 

hogy sütiket használunk. 

4.2 BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

A Belépési nyilatkozat elektronikus űrlap formájában minden webhelylátogató számára elérhető a 

Jelentkezés tagnak menüpont alatt. Az űrlapon megadott személyes adatokat a rendszer az 

info@lizzard.hu címre küldi e-mailen, valamint a weboldal adminisztrátori felületén menti. Az 

adminisztrátori felülethez és az info@lizzard.hu postafiókhoz csak az adatkezelőnek van hozzáférése. A 

helyesen kitöltött belépési nyilatkozatokat nyomtatvány formában az érintett tag rendelkezésére 

bocsátjuk aláírásra és egy példány az Egyesület székhelyén lefűzésre és megőrzésre kerül. 

A helytelenül kitöltött, vagy később érvénytelenné nyilvánított belépési nyilatkozatok adatai azonnali 

hatállyal törlésre kerülnek. 

A belépési nyilatkozaton a jelentkezőnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia: 

- név 

- születési hely 

- születési idő 

- anyja neve 

- lakcím 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- vészhelyzet esetén értesítendő személy neve és telefonszáma 

 

4.3 JELENTKEZÉSI LAP 

Az eseményekre történő jelentkezés a Weboldalon keresztül, egy jelentkezési lap kitöltésével történik, 

amely a Túranaptár menüpontban az egyes túráknál bármely webhelylátogató számára elérhető. Az űrlapon 

megadott személyes adatokat a rendszer az info@lizzard.hu címre küldi e-mailen, valamint a weboldal 

adminisztrátori felületén menti. Az érvénytelen jelentkezésekkor megadott adatok azonnali hatállyal 

törlésre kerülnek. 

A jelentkezési lapon a résztvevőnek az alábbi személyes adatait kell megadnia: 

- név 

- telefonszám 

- e-mail cím 

- lakhelyének nem specifikus meghatározása 

 

4.4 JELENLÉTI ÍV 

 

Az események résztvevői minden esetben kötelesek aláírni személyesen egy jelenléti ívet, amelyben 

hozzájárulnak a róluk készült felvételek közzétételéhez, illetve nyilatkoznak arról, hogy az adott eseménnyel 

kapcsolatban minden lényeges információt megkaptak és tisztában és birtokában vannak az eseményen 

való biztonságos részvétel követelményeinek. 

 

mailto:info@lizzard.hu
mailto:info@lizzard.hu
mailto:info@lizzard.hu
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A jelenléti íven a résztvevőnek az alábbi személyes adatait kell megadnia: 

- név 

- lakcím 

 

4.5 FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTELEK 

Az egyesületi tagsággal rendelkező, illetve nem rendelkező résztvevők az Egyesület által szervezett eseményeken 

történő részvételükkel – a jelenléti ív aláírásával – hozzájárulnak ahhoz, hogy az eseményeken róluk készült 

fénykép és/vagy videófelvételeket a szervezők a résztvevő nevével együtt (annak bejelölésével, tag-elésével) 

feltöltsék az Egyesület Facebook-oldalára, Instagramjára, illetve a Weboldalra. 

Az adatkezelés webhelyei: Weboldal (lizzard.hu); Facebook-oldal (facebook.com/lizzardoutdoor); Instagram-

oldal (instagram.com/lizzardoutdoor). 

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

5.1 Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag az Info tv. 5. §-ban és 6. §-ban meghatározott felhatalmazás 

alapján kezel. 

5.2 Az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján „személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 

rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)”. 

5.3 Az Info tv. 6. §-a alapján „személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése 

lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének 

érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 

korlátozásával arányban áll”. 

5.4 Az Info tv. 6. § (5) bekezdése alapján, „ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került 

sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 

áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is 

kezelheti”. 

6. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 

6.1 BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Az Egyesület tagjai által a belépési nyilatkozaton megadott személyes adatait az Egyesület a tagsági 

jogviszony fennállásának ideje alatt tárolja és kezeli. A tagsági jogviszony megszűnése esetén az azt követő 

90 napon belül a tárolt személyes adatokat megsemmisíti. 

6.2 JELENTKEZÉSI LAP 

A jelentkezők azon adatait amelyek nem esnek a 6.1 pont hatálya alá az egyesület az adott esemény 

befejezésétől számított 1 évig tárolja, ezt követően haladéktalanul megsemmisíti. 

6.3 JELENLÉTI ÍV 

A résztvevők által aláírt papír alapú jelentkezési lapot az Egyesület az esemény befejezésétől számított 5 

évig tárolja eredeti és scannelt formában, ezt követően haladéktalanul megsemmisíti. 
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6.4 FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTELEK 

Az eseményeken készített és közzétett fényképeket az Egyesület az érintett (kifejezett, írásos) kérelmére 

történő törlésig tárolja és kezeli. 

 

7. AZ ADATKEZLÉS CÉLJA 

7.1 BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Az tagok személyes adatait az Egyesület a tagnyilvántartás egyértelmű és redundancia mentes 

nyilvántartásának, a Magyar Természetjáró Szövetség által előírt adatszolgáltatás teljesítésének, az 

elérhetőségi jellegű személyes adatokat a tagokkal való kommunikáció, a törvényi előírásoknak megfelelő 

számlázás, illetve az események egyszerűbb szervezésének céljából gyűjti, tárolja és kezeli. 

7.2 JELENTKEZÉSI LAP 

A jelentkezési lapon megadott személyes adatok minden esetben az adott esemény lebonyolításához 

szükségesek, illetve megőrzésüket a későbbiekben – például szállással összefüggésben – felmerülő 

konfliktusok, kérdések kezelése indokolja. 

7.3 JELENLÉTI ÍV 

A jelenléti íven megadott személyes adatokat az Egyesület, a tevékenységének igazolása céljából gyűjti és 

kezeli, melyekre szükség lehet bevallások ellenőrzésekor, vagy pályázatokon történő indulásokkor. 

7.4 FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTELEK 

A résztvevőkről készült felvételek célja az Egyesület által szervezett események dokumentálása, ezáltal az 

Egyesület népszerűsítése, közvetvel az alapszabály szerinti cél elérése. 

8. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HARMADIK FÉLNEK 

8.1 A tagok alábbi személyes adatait a belépési nyilatkozat általi önkéntes beleegyezés alapján a Magyar 

Természetjáró Szövetség (1075 Budapest, Károly krt. 11.) részére, tagnyilvántartás céljából az Egyesület 

továbbíthatja: 

- név 

- születési idő 

- születési hely 

- anyja neve 

8.2 Az Egyesület tevékenységével összefüggő, a jelentkezők és résztvevők által befizetett pénzösszegekről 

minden esetben számlát állít ki. A számlán szereplő szermélyes adatok: 

- név 

- lakcím 

A számlák egy példányát megküldjük könyvelés és bevallások elkészítése céljából Láng Tamás egyéni 

vállalkozónak (Adószám: 72985333-1-31 Nyilvántartási szám: 20635027, Székhely: 2067 Szárliget, Dózsa 

György utca 41.).  

8.3 Az internet globális jellege miatt a résztvevők adatait (név; fénykép és/vagy videófelvétel) az adatkezelés 

webhelyein (Facebook- és Instagram-oldalain) harmadik személyek is megismerhetik. A résztvevő kifejezett 

írásos kérésére az adatkezelő a felvételt nem teszi közzé, illetve a már közzétett felvételt eltávolítja. 
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9. ADATBIZTONSÁG 

9.1 Az Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb 

adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

9.2 Az Egyesület a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; jogosulatlan megváltoztatástól; 

jogosultan továbbítástól; jogosulatlan nyilvánosságra hozataltól; jogosulatlan vagy véletlen törléstől, 

megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válástól. 

9.3 Az Egyesület különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt 

adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, 

ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

 

10. AZ ÉRINTETTEK ADATVÉDELMI JOGAI 

10.1 A résztvevők, jelentkezők és tagok jogai: tájékoztatás kérése a kezelt adatai állapotáról; adatváltozás 

bejelentése; a kezelt adatok zárolásának, törlésének kérelmezése. A résztvevő ezen jogait minden esetben 

az adatkezeles@lizzard.hu e-mail címen jelezheti.  

10.2 Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét 

csak abban az esetben vizsgálja és válaszolja meg, ha az a résztvevő által korábban megadott e-mail címről 

érkezik (kivéve, ha a résztvevő az üzenetben az e-mail címének megváltozására hivatkozik, vagy abból a 

résztvevő személye egyértelműen beazonosítható). Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 

napon belül megvizsgálja és teljesíti a kérelemben foglaltakat. 

10.3 A résztvevő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400) 

bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A résztvevő a jogainak 

megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. 

 

 


