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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA: 

 

A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) (Cím: 1134 

Budapest, Lehel u. 11. Adószám: 18046416-2-41, Nyilvántartási szám: 01-02-0005256 Fővárosi 

Törvényszék) a Szövetség honlapját használók, tagvállalataik, képzésen, konferencián vagy más 

szakmai rendezvényen résztvevők részére a Szövetség személyes adatkezelési elveinek 

ismertetése. 

 

A Tájékoztató elkészítésénél az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe: 

• EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  

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) 

• 2011. évi CXII. törvény  Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.); 

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

• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló ( „Grtv.”); 

• Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény  

• valamint a Nemzeti Adatvédelmi hatóság iránymutatásait. 

 

2.  A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT - AZ ADATKEZELÉS SZEMPONTJÁBÓL 

FONTOSABB - FOGALMAK: 

 

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége. (Ez történhet automatizált vagy nem automatizált módon).  

Ilyen művelet lehet: 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. (GDPR 4. cikk 2.) 
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Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban „érintett”) 

vonatkozó bármely információ, mellyel a természetes személy közvetlenül vagy közvetetten 

beazonosítható.  

Ilyen információ lehet többek közt: Név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára vonatkozó információ. (GDPR 4. cikk 1.) 

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. (GDPR 4. cikk 7.) 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében, és iránymutatásainak, 

utasításainak megfelelően személyes adatokat kezel 

Érintett: Közvetlenül, vagy több tényező együttesével közvetetten azonosítható természetes 

személy. Ebben a vonatkozásban természetes személynek minősül az egyéni vállalkozó, egyéni 

cég, valamint vevők, szállítók kapcsolattartói. 

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatója 

Süti (cookie): A cookie-k(sütik) olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez 

el a felhasználó számítógépén. Ezek segítségével különböző kényelmi szolgáltatások nyújthatók 

a felhasználó részére, illetve statisztikai elemzési célokat segíthet. 

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK 

 

Összhangban a GDPR és az Infotörvény előírásaival a személyes adatokat átlátható módon, 

jogszerűen és tisztességesen kezeljük. 

Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű célokhoz kötötten, a szükséges mennyiségű 

adatra korlátozódva, az „adattakarékosság” elvének figyelembevételével kezelünk és gyűjtünk. 

A személyes adatok kezelése, tárolása csak a célok eléréséhez szükséges ideig történik meg.   

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket teszünk a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. 

Felelősséget vállalunk az adatkezelési irányelvek betartásáért, illetve ennek a megfelelőségének 

igazolásáért. Vállaljuk az „elszámoltathatóság” elvének érvényesítését. 

 

 

 

 

 

 



4. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Adatkezelő megnevezése:  Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége 

Társaság székhelye:    1134 Budapest, Lehel u. 11.  

Adószáma:      18046416-2-41 

Nyilvántartási szám:    01-02-0005256 (Fővárosi Törvényszék) 

 

Telefon:    +36 1 3590 662 

E-mail cím:    info@vjaszsz.hu 

Honlap címe:    https://vjaszsz.hu 

 

5. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 

Az Adatkezelő egyes tevékenységeinek hatékonyabb ellátása érdekében Adatfeldolgozót vehet 

igénybe.  

Ezen szolgáltatások személyes adatok kezelésével és az Adatfeldolgozó részére történő 

személyes adat továbbítással járhat.  

Az Adatkezelő az alábbi Adattfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe: 

Számviteli, könyvelési, bérszámfejtési és egyéb ügyviteli szolgáltatás: 

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Derzsi & Wernitzer Pénzügyi-Számviteli Szolgáltató Kft.  

Székhelye:                          134 Budapest, Angyalföldi út 37. I/3 
Adószáma:     10515316-2-41   

Cégjegyzékszám:    01-09-074959 
Telefon:    06 30 396 0303 
Honlap címe:    https://www.tarsashazipolgar.hu/ 

 
 

Informatikai, illetve tárhelyszolgáltató 

 

Adatfeldolgozó megnevezése:  RÉGENS Informatikai Zrt. 
Társaság székhelye:    1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/d 5. em. 51 
Adószáma:     12485727-2-43 

Cégjegyzékszám:    01-10-044363 
Telefon:    (06 1) 205 3090 

Honlap címe:    www.regens.com 

 

Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a 

Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető.  
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6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, KEZELT ADATOK KÖRE ÉS 

TÁROLÁSI IDŐ 

 

6.1 Adatkezelés a Honlapon: 

 

Az Adatkezelő a Honlapján lehetőséget biztosít tagjai számára, hogy megfelelő jogosultsággal  

belépjenek, kizárólag saját profiljukhoz tartozó adatokat módosítsák.  

Az adatkezelés célja:  

Az érdeklődő ügyfelek kapcsolatfelvétele, információnyújtás. 

Kezelt személyes adatok köre: 

Az ún. saját profilban az alábbi személyes adatokat kezeljük: 

• kapcsolattartó neve 

• telefonszám 

• E-mail cím 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása  

Az adatokat tárolási ideje: a megadott adatokat az Érintett visszavonásáig, de maximum 5 évig 

tároljuk. Az érintett kérésére adatait azonnal töröljük. 

Az adattárolás módja: elektronikusan 

 

6.2 Képzésekkel kapcsolatos adatkezelések 

 

Az adatkezelés célja: a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére 

jogosult a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § szerint: 

A kezelt adatok köre:   

1. képzésben részt vevő neve,  

2. természetes személyazonosító adatait 

3. adóazonosító jel/adószáma 

4. oktatási azonosító száma 

5. legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatai. 

6. e-mail címe 

7. képzéssel összefüggő adatokat (képzés elvégzése, teljesítése, nem 

teljesítése) 

8. kapcsolattartó neve 

9. telefonszáma 

10. vámügynöki/vámtanácsadói regisztrációs száma 

 



Az adatkezelés jogalapja: A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (1) 

bekezdésében meghatározott adatokat Szövetségünk az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai, valamint az Európai Parlament 

és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet - GDPR) 

szerint kezelheti. 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint a személyes adatok statisztikai célra 

felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon 

átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra 

alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

A Szövetségünk az 6.2. pontban meghatározott személyes adatot 8 évig tárolja 

 

6.3. Konferenciáka szakmai rendezvények során kezelt személyes adatok köre:   

1. rendezvényen, konferencián részt vevő neve,  

2. adószám 

3. bankszámlaszám 

4. e-mail címe 

5. számlázási név, cím, 

6. kapcsolattartó neve 

7. telefonszáma 

8. vámügynöki/vámtanácsadói regisztrációs száma 

 

A Szövetségünk az 6.3. pontban meghatározott személyes adatot 8 évig tárolja. 

 

6.4. A számlázási tevékenység 

 

A képzésen, konferencián, szakmai rendezvényen résztvevők részére a Szövetség saját maga 

állítja ki a papíralapú számlát, majd ezt követően továbbítja az Adatfeldolgozó részére, aki 

a könyvelési és adózási feladatokat látja el. 

 

Az adatkezelés célja: számlák kiállítása az ügyfelek részére  

 

Érintettek köre: képzésen, konferencián, szakmai rendezvényen részt vevők, egyéb 

szerződéses kapcsolatban álló partnerek. 

 

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és 

számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a szövetség 

tagjaként, vagy képzésen, konferencián, szakmai rendezvényen résztvevőként vele üzleti 

kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.  

 

 



Kezelt adatok köre:  

o név 

o telefonszám 

o e-mail cím 

o bankszámlaszám 

 

6.2 Süti (cookie) kezelés 

 

Társaságunk kizárólag statisztikai elemzési célból használ cookie-kat, melyre a Google 

Analitycs alkalmazást használja. 

Ez a szolgáltatás a társaság honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít, de ezek nem 

tartalmaznak már személyes adatot. 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.  

A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, 

azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem 

minden funkciója lesz teljeskörűen használható.  

7. ADATBIZTONSÁG 

 

Társaságunk megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy Felhasználói, illetve 

Ügyfelei személyes adatait védje a jogosulatlan hozzáféréstől, valamint megakadályozza a 

jogosulatlan továbbítást, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalt, sérülést vagy véletlen 

megsemmisülést. 

Az Adatokat biztonságos szervereken, megfelelő védelmi rendszerrel ellátott módon tárolja. 

Az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre, 

amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony 

megvalósítása, másrészt a GDPR rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez és az 

érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.  

 

8. ÉRINTETTEK JOGAINAK BIZTOSÍTÁSA 

 

8.1 Tájékoztatás 

 

Az érintett (Honlap felhasználó) jogosult arra, hogy még az adatkezelés megkezdése előtt 

megfelelő tájékoztatást kapjon személyes adatainak kezeléséről. Ugyanezen tájékoztatási 

jog megilleti az érintettet folyamatosan az adatkezelés teljes időtartama alatt. 

 

 



8.2 Hozzáférés 

 

Biztosítjuk, hogy az érintett érvényesíthesse hozzáférési jogát, azaz kérésére legfeljebb 30 

napon belül visszajelzést adunk részére arra vonatkozóan, hogy: 

a) van-e folyamatban lévő személyes adataik kezelése 

b) amennyiben van személyes adatkezelése folyamatban van tájékoztatjuk az 

alábbiakról: 

i) az adatkezelés céljai;  

ii) kik az adatkezelési az érintettjei (személyes adatok kategóriái);  

c) továbbításra kerül-e személyes adata, illetve kinek a részére  

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen;  

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ;  

h) van-e adatkezelésével kapcsolatosan automatizált döntéshozatal (beleértve a 

profilalkotást is), illetve ennek módszere, technológiája. 

 

8.3 Helyesbítés 

 

Az érintett kérésére a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat késedelem nélkül  

helyesbítjük. 

 

8.4 Törlés (elfeledtetéshez való jog) 

 

Az érintett törléshez való jogát („az”) késedelem nélkül biztosítjuk, azaz a rá vonatkozó 

személyes adatait kérésére töröljük, kivéve, ha jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az 

Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéshez szükséges. 

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi 

esetekben:  

• érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát;  

• az adatkezelés jogellenes, 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;  



• 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. 

 

8.6 Adathordozhatóság  

 

Biztosítjuk az érintett részére az Adathordozhatóságot, ami azt jelenti, hogy „az érintett 

jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 

adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta”. 

 

8.7 A tiltakozáshoz való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a közvetlen ügyfélszerzés érdekében történő 

adatkezelést és az automatizált döntéshozást (beleértve a   profilalkotást) is. 

 

9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 

 

Az adatkezelő és az érintett törekszik arra, hogy az esetlegesen az adatkezeléssel 

kapcsolatban felmerülő vitás ügyeket elsősorban egymás között rendezzék.  

Bármilyen kérdés, észrevétel, esetleges jogsértés gyanúja esetén forduljon bizalommal 

munkatársainkhoz az elérhetőségeinken! 

Telefon: +36 1 359 0662 

E-mail: info@vjaszsz.hu 

 

A GDPR 77. cikke alapján minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti 

hatóságnál az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e 

rendeletet. 

Ezt az alábbi elérhetőségeken teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400    Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://naih.hu 
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A GDPR 79. cikke alapján rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó 

jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog 

– sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint 

a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e 

rendelet szerinti jogait. 

 

A Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége ezen Adatkezelési tájékoztatót 

Önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és kötelezettséget vállal arra, minden adatkezelés 

megfelel ezen tájékoztatóban és a hivatkozott hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 


