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Adatvédelmi Szabályzat 
 
 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi 
LXIII. Törvény szabályainak érvényesülése érdekében az alábbi szabályozást (továbbiakban: 
Szabályzat) hozom: 
 

Bevezetés 
 
Jelen Szabályzat megalkotásakor fontosnak érezzük a magántitokhoz és a személyes adatok 
védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó alkotmányos alapjogok 
érvényesülését, tiszteletben tartását.  
 
Célunk, hogy a jogszabályok által rögzített jogok érvényesülését a Fidesz Magyar Polgári 
Szövetség (továbbiakban: Szövetség) munkavégzése során biztosítsuk, hogy a feladatok 
végrehajtása során az adatvédelem szabályait betartsuk, ill. meghatározzuk a Szövetség ezzel 
kapcsolatos tevékenységét, kötelezettségét.  
 

A Szabályzat hatálya 
 
A Szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség minden szervezeti egységére, illetőleg minden 
dolgozójára, valamint a Szövetség által folytatott minden olyan adatkezelésre és 
adatfeldolgozásra, amely vele alkalmazásban, együttműködésben álló természetes személy 
adataira vonatkozik, akár manuális, akár automatizált módon végzett adatkezeléssel és 
adatfeldolgozással történik.  
 
A Szabályzat követelményei kibonthatók más belső, részletes szakmai intézkedésekben.  
Az Elnöki Kabinet Képzési Igazgatóságának adatgyűjtésére és adatkezelésére vonatkozó 
részletes szabályokat az Elnöki Szakmai Intézkedés tartalmazza. 
 
Az adatvédelem szabályai nem vonatkoznak az anonimmá tételük következtében az érintettel 
többé nem azonosítható adatokra.  
 
Értelmező rendelkezések 
A Szabályzat alkalmazza a hivatkozott jogszabály értelmezéseit.  
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Az adatkezelés általános szabályai 
 
Az adatkezelő szervezeti egységek, személyek kiemelt felelősséget viselnek az adatok, 
adatállományok jogszerű kezeléséért, szolgáltatásáért, ill. védelméért.  
 
Védelem illeti meg a Szövetség tevékenysége kapcsán keletkezett személyes adatok teljes 
körét, az ezen adatokat megőrző fizikai „adathordozókat” (függetlenül annak fizikai 
jellemzőitől), és azt a helyiséget, környezetet, ahol az adatok kezelése, tárolása folyik.  
 
Adatkezelés követelményei 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet.  
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig tart.  
 
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy 
kötelező.  
Az érintettet egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos 
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés 
időtartamáról, ill. az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről is.  
 
Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felelős.  
 
A feladatok ellátása során biztosítani kell az adatkezelés szabályainak maradéktalan 
betartását, a személyes adatok védelmét, amelyek felelőse az eljáró szervezeti egység 
vezetője.  
 
A szervezeti egységek, munkatársak csak a szakmai feladatkörükbe tartozó feladat, 
tevékenység ellátása, vagy döntés előkészítése érdekében feltétlenül szükséges, a személyes 
adatok körébe tartozó adatok gyűjtését, rendszerezését, őrzését, felhasználását, nyilvánosságra 
hozatalát, irattározását, archiválást végezhetik.  
 
Az adatkezelés folyamán meg kell oldani és garantálni szükséges, hogy  

- a személyes adatok csak a jogszabályok keretei között kerüljenek rögzítésre, 
felhasználásra, 

- az adatok, adatállományok megbízhatóak, pontosak legyenek, 
- változás, tévedés észlelésekor az adatok aktualizálása haladéktalanul megtörténjen,  
- az adatok az arra illetékesek számára rendelkezésre álljanak, elérhetőek legyenek. 

 
Illetéktelen személyek elől elzártan kell kezelni a személyes adatokat és üzleti titkot 
tartalmazó dokumentumokat, a keletkezésüktől vagy átvételüktől kezdve a 
megsemmisítésükig. Az Adatkezelő felelős azért, hogy a tudomására jutott személyes 
adatokat, illetőleg ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat kizárólag a jogszabály 
előírásainak megfelelően használja fel, és azokat illetéktelenek részére nem teheti 
hozzáférhetővé.  
 
Az adatvédelem körébe tartozó adatok kezelése érdekében az illetékes vezetők gondoskodnak 
a szakterületet jól ismerő, megfelelő helyettesek kijelöléséről, munkaköri leírásban történő 
kijelöléséről.  
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Nyilvántartások vezetése, adatok összekapcsolása 
 
Nyilvántartást köteles vezetni az adatkezelő arról, hogy az általa kezelt adatok esetében az 
érintett személyes adatait ki, mikor, milyen célból ismerhette meg.  
Az Elnöki Kabinet Képzési Igazgatósága feladatai ellátása  céljából hozzáférhet a Szövetség 
más adatállományaihoz és a feladatai ellátásához szükséges mértékben a különböző 
adatállományokat összekapcsolhatja. 
 
 

Az érintettek jogai 
 
Az adatkezelésben érintett személy jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak 
kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését és törlését.  Az érintett 
személy a személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba betekinthet, az abban foglaltakról 
feljegyzést készíthet.  
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen és kérheti adatai törlését. 
 

A Szabályzat hatályba lépése 
 
A Szabályzat a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Elnökének aláírása időpontjától lép 
hatályba. 
 
 
Budapest, 2007. december 03. 
 
 
                                                                                   Orbán Viktor 
                                                                                        Elnök 
 
 
 


