Adatvédelmi tájékoztató a levelező listákon és csoportmunka platformokon kezelt személyes
adatokra vonatkozóan
A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.,
nyilvántartási száma: 01-02-0007581, Fővárosi Törvényszék, adószáma: 18086247-2-41, képviseli: Dr.
Bödecs Béla - a továbbiakban: ISZT - mint adatkezelő az egyesületi- és Regisztrátori Testület tagokkal – a
továbbiakban: tag – történő kapcsolattartás céljára belső levelezőlistákat és csoportmunka platformokat (pl.
fórum és Office 365) üzemeltet és biztosít a tagok számára.
A listák és csoportmunka platformok kapcsán a tag által kijelölt képviselő természetes személyek következő
adatai kerülnek kezelésre: név, üzleti/hivatali e-mail cím, üzleti/hivatali telefonszám, a képviselt szervezet
neve.
Az ISZT kijelenti, hogy a levelező listákkal és csoportmunka platformokkal kapcsolatban kezelt személyes
adatokat kizárólag a tagokkal történő kapcsolattartás céljára használja, és azokat harmadik személy részére
nem adja át.
Az adatkezelés jogalapja:
− fórum alkalmazás használata kapcsán: az érintett hozzájárulása;
− Alapszabály és Regisztrátori Testület Szabályzat végrehajtása kapcsán (értesítések, szavazások,
tisztségviselők jelölése és megválasztása, a tagok tájékoztatására vonatkozó kötelezettségek
teljesítése): jogos érdek.
Az érintett személy a róla kezelt adatokról bármikor felvilágosítást kérhet, és kérheti annak pontosítását,
illetve helyesbítését az ISZT-től (e-mail: adatvedelem@egyesulet.iszt.hu). Ha az érintett szerint személyes
adatainak kezelése nem a jogszabályoknak megfelelően történik, úgy joga van a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) címzett panasz benyújtásához.
Az érintett személyes adatainak törlését csak abban az esetben kérheti, ha az adott tag képviseletéről
lemondott, vagy őt e tisztségéből az adott tag visszahívta, vagy a tag tagsága megszűnik.
Az ISZT egy tag kapcsán kezelt személyes adatokat csak addig kezeli, amíg a tag tagsága fennáll, ennek
megszűnéséről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul törli azokat.
Az ISZT egy képviselő kapcsán a kezelt adatokat csak addig kezeli, amíg az adott képviselő tagi képviseleti
joga fennáll, annak megszűnéséről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul törli azokat.
Egyes esetekben szükségessé válhat az adatok bizonyos ideig történő tárolása, különös tekintettel valamely
személy jogérvényesítésének biztosítására, ezért a levelezést archiváltan az ISZT 5 évig megőrzi. Az archívum
vonatkozásában is megilletik az érintettet a tájékoztatáshoz és helyesbítéshez való jogok, azonban az adatok
törlését az ISZT, mivel azok kezelése jogos érdek alapján történik, csak 5 év elteltével hajtja végre.
Kelt: Budapest, 2020.02.29.
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