
Iktatószám: ……………... /20…..      Adatvédelmi Szabályzat Melléklete 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
POLGÁRŐR és IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAPHOZ 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú  
általános adatvédelmi rendeletéről, továbbá  

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

valamint 

a ………….………………..……………………………………………………………………...…… megnevezésű 
polgárőr egyesülettel mint adatkezelővel tagsági jogviszonyban álló  
egyesületi tag („érintett”) személyes adatainak kezelését megengedő  

NYILATKOZATA 
POLGÁRŐR és IFJÚ-POLGÁRŐR IGAZOLVÁNY IGÉNYLŐ ADATLAPHOZ 

 
 

I. RÉSZ 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
1. Az adatkezelés elvei: 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete (a 
továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) kötelező érvénnyel 
meghatározza a személyes adatok kezelésének elveit (jogszerűség, tisztességes eljárás és 
átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, naprakészség illetve pontosság, korlátozott 
tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, biztonság, elszámoltathatóság (Általános adatvédelmi 
rendelet 5. cikk (1)-(2) bekezdés; Info. tv. 4. § (1)-(5) bekezdés). 

 
2. Az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikkében foglaltak alapján a tájékoztatóban alkalmazott 

szakkifejezések:  
 

- személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ, 

- „érintett”: a személyes adattal azonosított vagy azonosítható személy, 
- adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományon végzett bármely művelet (gyűjtés, 

rögzítés, tárolás, átalakítás, közlés, továbbítás, megsemmisítés, stb.), 
- adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, aki illetve amely a személyes adatok kezelésének 

célját és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, 
- adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy aki, vagy amely az adatkezelő nevében 

személyes adatokat kezel, 
- címzett: az a természetes vagy jogi személy, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, 
- az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 
3. Az érintettet az Általános adatvédelmi rendelet 12-22. cikkében és az Info. tv. 14. §-ában 

foglaltak alapján az alábbi jogok illetik: 
 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai 
vonatkozásában a törvényi feltételek szerint  
 
- előzetes tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),  
- hozzáférhessen saját személyes adataihoz (hozzáféréshez való jog), 
- személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog), 
- kérelmére illetve törvényi esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza 

(adatkezelés korlátozásához való jog), 
- kérelmére illetve törvényben meghatározott esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje 

(törléshez való jog), 
- hatósági eljárást kezdeményezésére (hatósági jogorvoslathoz való jog), 
- bírósági eljárás kezdeményezésére (bírósági jogorvoslathoz való jog). 
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4. Az előzetes tájékozódáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelő az érintett 

számára „hozzáférhetővé teszi” az alábbiakat. 
 

4.1.  Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége, az adatfeldolgozó megnevezése és 
elérhetősége: (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bek. a/ pontja, Info tv. 16. §-ában 
foglaltak alapján): 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetősége: ……………………………………………………… 

Polgárőr Egyesület (székhelye: ……………………………………………….., OPSZ-nyilvántartási 

száma: ……… ……., telefonszáma: ………… …….., email címe: …………………………… ……). 

Az adatfeldolgozó* neve, egyéb adatai és elérhetősége: …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………..…….... 

 

4.2.  Az adatkezelés célja (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bek. c/ pontja, Info. tv. 16. § 
(1) bek. c/ pontja): 

 
4.2.1. A polgárőr egyesület a tagjának illetve az egyesületbe tagfelvételre jelentkező személynek 

személyes adatait, a polgárőr (ifjú polgárőr) igazolvány kiállítása céljából, a tagsági viszonnyal 
illetve a tagfelvétellel összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, a polgárőr 
törvény szerinti nyilvántartás vezetése céljából, továbbá a polgárőr egyesületi tagok egymás 
közötti kapcsolattartása, illetve a polgárőr egyesület működtetése céljából kezeli.  

4.2.2. A polgárőr egyesület tagjának, illetve az egyesülettel egyéb jogviszonyban álló természetes 
személy részére kiküldetési rendelvény alapján történő kifizetés teljesítése. 

4.2.3. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló törvény alapján 
nyilvántartás-vezetési kötelezettség teljesítése, és a foglalkoztató biztosítási jogviszonnyal 
kapcsolatos bejelentési kötelezettségének teljesítése. 

4.2.4. Az adó és társadalombiztosítási kötelezettségeket eredményező, a munkavállalók részére 
teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adók és járulékok bevallására irányuló 
kötelezettség teljesítése. 

4.2.5. KATA-s vállalkozóval létesített jogviszony esetében az egyesület a tárgyévet követő év március 
31-ig adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a kisadózó vállalkozás nevéről, címéről, 
adószámáról, és a kisadózó vállalkozás részére a naptári évben juttatott, a kisadózó vállalkozás 
bevételének minősülő összegről, ha az meghaladja az 1 millió forintot. 
 
Az egyesület tagjainak nyilvántartási kötelezettsége.  

 
4.3.  Az adatkezelés jogalapja (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk és 13. cikk (1) bekezdés, Info. 

tv. 5. § (1) bekezdés alapján): 
 

4.3.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:63. § (1) bekezdése 
szerint szükséges az egyesület tagjait nyilvántartani.  

4.3.2. A Polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény (a 

továbbiakban: Pőtv.) 11. § (2)-(4a) bekezdés szerinti polgárőr igazolvány kiállításával kapcsolatos 

feladatok teljesítése, valamint a 13. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartás. 

4.3.3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § (83) bekezdése. 

4.3.4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról szóló 1997. évi LXXX. 

törvény 44. § (1) és (3) bekezdése. 

4.3.5. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 50. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettség 

teljesítése. 

4.3.6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 

13. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. 

4.3.7. Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja 

(az érintett hozzájáruló nyilatkozata). 

4.3.8. Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítése.  
 

* Adatkezelőtől elkülönült személy. Az adatfeldolgozói státusz alapvető feltétele, hogy az adatkezelőtől különálló jogalany 
legyen. 
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4.4.  A kezelt személyes adatok és a megőrzésének időtartama és ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (2) bek. a) pontja 
alapján): 
 

4.4.1. A kezelt adatok a Pőtv. 11. § (2)-(4a) bekezdése által meghatározott adatok, valamint a 
tagfelvételre jelentkező személy telefonszáma és elektronikus levélcíme. A tagfelvételre 
jelentkezés napjától a tagfelvételi kérelem visszavonásáig vagy elutasításáig, az egyesületi tag 
tagsági viszonya megszűnése napjáig illetve a tagsági viszony megszűnését követően legkésőbb 
addig a napig kell kezelni, amíg a tag az OPSZ-szel és az egyesülettel szemben keletkezett 
kötelezettségeinek eleget tett, illetve a polgárőr és ifjú polgárőr tag esetén – a Pőtv. szerinti 
hatósági nyilvántartásban szereplő adatok vonatkozásában – a tagság megszűnésétől vagy a 
(ifjú) polgárőr igazolvány visszavonásától számított 2 év elteltével (Pőtv. 13. § (3) bekezdés). 

4.4.2. A 4.2.1.-4.2.2. pontban megjelölt célból kezelni kell az Art. 50. § (2) bekezdésében megjelölt 
személyes adatokat.  

4.4.3. A kezelt személyes adatokat az érintett személy munkaviszonya után teljesítendő adó- és 
járulékkötelezettség elévülés idejének végéig, illetve addig az ideig kell megőrizni, amíg a 
munkaviszony alapján a társadalombiztosítási szerv illetve az állami adó- és vámhatóság a 
munkaviszony alapján keletkezett adó- és járulékkötelezettségről illetve a társadalombiztosítási 
viszonyról adatot igényelhet. 
 

4.5.  A kezelt személyes adatok tervezett továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek köre 
és a továbbítandó adatok (Általános adatvédelmi rendelet 13. cikk (1) bekezdés e) pontja 
alapján): 

 
A polgárőr egyesület székhelye szerinti megyei polgárőr szövetséghez és az Országos Polgárőr 
Szövetséghez, valamint hatósági felhívásra a hatósághoz továbbíthatók az adatok.  
 

4.6.  A személyes adat törlése (Info. tv. 9. § (1) bekezdés b) pontja): 
 

Az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó a személyes adatokat az adatkezelésre meghatározott 
határidő lejáratát követő munkanapon törli.  

 
4.7.  A kezelt személyes adatok gyűjtésének forrása: 

 
A kezelt személyes adatokat szerződéskötés előtt az érintett bocsátja az adatkezelő 
rendelkezésére. 
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MEGISMERÉSI NYILATKOZAT 
 
A ……………………………………..Polgárőr Egyesület tagja nyilatkozom, hogy az adatkezelési szabályzatot, 
valamint annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót megismertem: 
 
NÉV ALÁÍRÁS 
…………………………………………………..   ………………………………………………….. 
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…………………………………………………..   ………………………………………………….. 
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