
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

1. BEVEZETÉS 

 A Rendészeti Kiképzők Szövetsége (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a 
személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes 
adatkezelésre.  

 
Adatkezelő neve, elérhetőségei:  

Szervezet neve: Rendészeti Kiképzők Szövetsége  

Szervezet székhelye: 1093 Budapest, Mátyás u 9. V/25  

Levelezési cím: 2113 Erdőkertes, Erdőkerülő u. 12. 

E-mail cím: info@rksz.info 

Telefonszám: +3620/240-5335 

Adószám: 18258686-1-43 

 
 Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai 
jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.  
 
A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:  
 

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről 

• 2001.évi CVIII. törvény. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információstársadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

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

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatokkezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 
a95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
 Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben -, hogy 
ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi 
szabályzatát megváltoztassa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét 
nyilvánosan közzéteszi. 
 
2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:  
-adatállomány : az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
-adatfeldolgozó : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezőszervezet, aki 
vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötöttszerződést is - adatok 
feldolgozását végzi; 
- adatfelelős : az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű 
adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;  
- 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 
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készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése;  
- adatkezelő : az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki 
vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve 
a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtja;  
- adatközlő : az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  
- adatmegjelölés : az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  
- adattovábbítás : az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;  
- adattörlés : az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;  
 

 
3. A COOKIE-K HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS  
 
3.1 A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:  
 
Az adatkezelés hátterét az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a 
magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv, 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az 
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. 
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása. 
 
Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes 
hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi 
CXII. törvény 6.§-án nyugszik.  
 
3.2 Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi 
igénybe: 

Tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó  
 

Cégnév: Alko-soft Nonprofit Bt 
Központi e-mail: info@alkosoft.hu 
Székhely: 8630 Balatonboglár, Szabadság utca 75 
Fióktelep / levelezési cím: 2049 Diósd, Hársfa utca 5/2. 
Cégjegyzékszám: 14 06 309022 
Adószám: 21915851-2-14 
Honlap: www.alkosoft.hu  
Telefonszám: +3630/499-34-77 
Az adatkezelés célja: A www.rksz.info honlap elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. 
Érintettek köre: A www.rksz.info honlapot használók köre. 
Kezelt adatok: Az érintettek által megadott valamennyi adat. 
Jogalap: GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pont, elektronikus kereskedelemi szolgáltatásokról szóló 2001. 
évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.  

 
Az Alko-soft Nonprofit Bt az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a 
szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult. Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak 
látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.  

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről 
érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A 
webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének 
beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. 
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4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI  
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –zárolását vagy törlését a hírlevelek láblécében 
található linken, vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.  
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése 
szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes 
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.  
 
Az adatvédelmi és az adattovábbítási nyilvántartás adatainak megőrzésére irányuló - és ennek alapján a 
tájékoztatási - kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében 
személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem 
állapítható meg.  
 
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, 
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, 
ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 
nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött 
szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, 
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő 
helyesbíteni köteles.  
 
A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az 
állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja 
megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az 
adatvédelmi biztos elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való 
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.  
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag 
az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az 
adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként 
törvény lehetővé teszi.  
 
Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban 
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további 
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak 
alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak kivételes - a 2011. évi CXII. törvény a 9. § (1) bekezdésében, valamint 
a 19. §-ban meghatározott- esetekben tagadhatja meg. Ez esetben az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 
felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén 
az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás  
 
Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti. Az érintett 
a jogainak megsértése esetén – és e tényről Adatkezelő tájékoztatja a panaszost - az adatkezelő ellen bírósághoz 
vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet 
élni:  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Cím: 1055, Budapest Falk Miksa u. 9-11  
Telefon: 06- 1-391-1400; Fax: 06-1-391-1410  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: www.naih.hu  

Kelt: Budapest, 2023. január 1. 
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