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A People Come First Informatikai Szakértők Egyesületének 
Adatkezelési Tájékoztatója 

1. Bevezetés 

Ennek a tájékoztatónak a célja, hogy a People Come First Informatikai Szakértők 

Egyesületének (továbbiakban az Egyesület) adatkezelési és adatvédelmi tevékenységéről 

hasznos és érthető információkkal szolgáljon az Egyesültettel kapcsolatba kerülő személyek 

számára, akik személyes adatait az Egyesület kezeli. 

A People Come First Egyesület elkötelezett egyesületi tagjai és feliratkozói adatainak a 

védelmében. A megadott adatokat az egyesület minden esetben bizalmasan kezeli, és az 

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú 

rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban igyekszik mindent megtenni, hogy az 

adatok biztonságosan legyenek kezelve, hogy arra nem jogosult személyek ne férhessenek 

hozzá az egyesület által tárolt személyes adatokhoz.  

Az Egyesület adatkezelési tájékoztatójában Felhasználó elnevezéssel jelöljük mindazokat, 

akik az Egyesület bármelyik felületén adataikat megadták.  

1.1 Főbb fogalmak 

A 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján  

1. felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

2. személyes adat: az felhasználóel kapcsolatba hozható adat - különösen az felhasználó 

neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból 

levonható, az felhasználóre vonatkozó következtetés; 

3. különleges adat: 

a. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

b. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, 

valamint a bűnügyi személyes adat 
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4. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a 

bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás 

lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a 

büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az felhasználóel kapcsolatba hozható, 

valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 

rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy 

gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, 

a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé 

tételét törvény közérdekből elrendeli; 

7. hozzájárulás: az felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - 

kezeléséhez; 

8. tiltakozás: az felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

9. 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 

végrehajtatja; 

10. 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 
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megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas 

fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé 

nem lehetséges; 

14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 

15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik; 

18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően 

közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az 

adat keletkezett; 

20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi 

közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az felhasználóel, az 

adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

23. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
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Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával 

azonos jogállást élvez; 

24. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam; 

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

25. „az felhasználó hozzájárulása”: az felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és 

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az felhasználó 

nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  

26. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi; 

2. Kezelt adatok köre és céljai 

2.1 Hírlevélre feliratkozók adatainak adatkezelése 

 Az Egyesület rendszeresen hírlevél formájában tart kapcsolatot az Egyesület tevékenységei 

és programjai iránt érdeklődőkkel, ebből a célból tárol személyes adatokat. Az Egyesületi 

hírlevélre bárki szabadon feliratkozat. A hírlevélben megtalálhatóak az Egyesület 

rendezvényei és promóciói, valamint együttműködő partnereinek a programjai. 

 

 

Adat 
kategória 

Adat forrása Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név* A felhasználó által, a 
regisztrációs űrlapon 
megadott adat 

Rendszeres 
Egyesületi 
hírlevél küldése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Leiratkozásig, 
tiltakozási jog 
gyakorlásáig 

Emailcím* A felhasználó által, a Rendszeres GDPR 6. cikk (1) Leiratkozásig, 
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regisztrációs űrlapon 
megadott adat 

Egyesületi 
hírlevél küldése 

bek. 
a) pont, a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

tiltakozási jog 
gyakorlásáig 

Az hírlevélre való feliratkozáshoz a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

 

2.2 Eseményre jelentkezés űrlappal 

 

Az Egyesület az egyes eseményit nem a https://login.pcf.hu címen elérhető CRM 

rendszerében hirdeti meg, hanem a SalesAutopilot cég által forgalmazott MailMaster 

rendszerének a segítségével. Ezekhez az eseményekhez külön regisztrációra nincs szükség, 

elegendő néhány adat megadása egy online űrlapon.  

 

Adat 
kategória 

Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név* A felhasználó által, 
a regisztrációs 
űrlapon megadott 
adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálása 

2. Emlékeztető 
emailek küldése 

3. Eseményt 
utókövető emailek 
küldése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 

Esemény 
lezajlásától 
számított egy 
hónapig 

Emailcím* A felhasználó által, 
a regisztrációs 
űrlapon megadott 
adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálása 

2. Emlékeztető 
emailek küldése 

3. Eseményt 
utókövető emailek 
küldése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 

Esemény 
lezajlásától 
számított egy 
hónapig 

Cégnév A felhasználó által, 
a regisztrációs 
űrlapon megadott 
adat 

Eseményeken való 
részvétel feltételének 
ellenőrzése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, a 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 

Esemény 
lezajlásától 
számított egy 
hónapig 
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Születési 
dátum 

A felhasználó által, 
a regisztrációs 
űrlapon megadott 
adat 

Eseményeken való 
részvétel feltételének 
ellenőrzése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 

Esemény 
lezajlásától 
számított egy 
hónapig 

Az eseményre való jelentkezéshez a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

2.3 Regisztráció a CRM rendszerbe 

Az Egyesület CRM rendszere a https://login.pcf.hu webcímen érhető el. Ezt a rendszert a 

különböző Egyesületi eseményekre való jelentkezéshez, és az Egyesületi tagok 

nyilvántartására és adminisztrálására használjuk.  

Programok, amikre a CRM-ben lehet jelentkezni: 

 Knowledge eXchange események, 

 zeroToHero oktatások, 

 Oracle Junior program és vizsgái. 

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név* A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálá
sa 

2. Emlékeztető 
emailek 
küldése 

3. Eseményt 
utókövető 
emailek 
küldése 

4. Az egyesület 
működéséhez 
kapcsolódó 
információk 
és meghívók 
küldése 

5. Az egyesületi 
eseményeken 
való 
részvételek 
adminisztráci
ója 

6. Az egyesületi 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Általános 
Szerződési 
Feltételek 
elfogadása) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 
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tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 

Felhasználónév* A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálás
a 

2. Emlékeztető 
emailek 
küldése 

3. Eseményt 
utókövető 
emailek 
küldése 

4. Az egyesület 
működéséhez 
kapcsolódó 
információk 
és meghívók 
küldése 

5. Az egyesületi 
eseményeken 
való 
részvételek 
adminisztráci
ója 

6. Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Általános 
Szerződési 
Feltételek 
elfogadása) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Jelszó* A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálás
a 

2. Emlékeztető 
emailek 
küldése 

3. Eseményt 
utókövető 
emailek 
küldése 

4. Az egyesület 
működéséhez 
kapcsolódó 
információk 
és meghívók 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Általános 
Szerződési 
Feltételek 
elfogadása) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 
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küldése 
5. Az egyesületi 

eseményeken 
való 
részvételek 
adminisztráci
ója 

6. Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 

Emailcím* A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Egyesületi 
eseményekre 
történő 
regisztrációk 
adminisztrálá
sa 

2. Emlékeztető 
emailek 
küldése 

3. Eseményt 
utókövető 
emailek 
küldése 

4. Az egyesület 
működéséhez 
kapcsolódó 
információk 
és meghívók 
küldése 

5. Az egyesületi 
eseményeken 
való 
részvételek 
adminisztráci
ója 

6. Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Általános 
Szerződési 
Feltételek 
elfogadása) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Születési dátum A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Eseményeken 
való részvétel 
feltételének 
ellenőrzése 

2. Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 
 

1. pont estén: 
GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 
hozzájárulása 
 
2. pont esetén: 
a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
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 szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

évig 

Személyigazolvány 
száma 

A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 
hozzájárulása 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Diákigazolvány 
száma 

A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 
hozzájárulása 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Nem A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 
hozzájárulása 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Lakcím A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
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(Egyesületi tagság) követő egy 
évig 

Levelezési cím A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

1. Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok 
kezelése 

2. Az egyesület 
működéséhez 
kapcsolódó 
információk és 
meghívók 
küldése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Iskolai végzettség A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 
hozzájárulása 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Állásajánlatok iránti 
érdeklődéss 

A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Jelenlegi munkahely A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont, az 
adatkezelő jogos 
érdekeinek 
érvényesítéséhez 
szükséges; 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Fénykép A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 

Profil 
testreszabása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó önkéntes 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
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megadott adat hozzájárulása  
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Hírlevél feliratkozás A felhasználó 
által, a 
regisztrációs 
felületen 
megadott adat 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Tagság kezdete A tagsági 
kérelem 
elfogadásának 
dátuma 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Tagság vége A tagdíj 
befizetési 
határidő vége 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

Befizetések és azok 
státusza 

A tagdíj-
befizetések 
alapján frissül 

Az egyesületi 
tagsághoz 
kapcsolódó 
adatok kezelése 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont, az 
adatkezelő jogos 
érdekeinek 
érvényesítéséhez 
szükséges; 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
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évig 

Eseményjelentkezések A felhasználó 
eseményekre  
történő 
jelentkezései a 
CRM-ben 

Az egyesületi 
eseményeken való 
részvételek 
adminisztrációja 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
szerint az 
adatkezelés olyan 
szerződés 
teljesítéséhez 
szükséges, amelyben 
a Felhasználó, mint 
érintett az egyik fél 
(Egyesületi tagság) 

Nem 
egyesületi 
tagoknak 
egy évig  
 
Tagok 
esetén 
tagság 
lejártát 
követő egy 
évig 

A CRM rendszerbe történő regisztrációhoz a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. 

 

2.4 Önéletrajz 

Egyes esetekben az Egyesület továbbítja a képzésein és oktatásain résztvevő Felhasználó 

önéletrajzát harmadik félnek, a Felhasználó előzetes beleegyezésével. Továbbá az Egyesület 

tárolhatja a munkavállalóinak az önéletrajzait.  

Adat kategória Adat forrása Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés 
jogalapja 

Adatkezelés 
időtartama 

Név A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Emailcím A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Születési dátum A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Nem A felhasználó 1. Önéletrajz GDPR 6. cikk (1) Egy évig vagy 
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által beküldve 
az Önéletrajzán 

tárolása 
2. Önéletrajz 

továbbítása 

bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Lakcím A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Levelezési cím A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 érvényesítéséhez 
szükséges; 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Iskolai 
végzettség 

A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Munkatapasztalat A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Fénykép A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

Kompetenciák A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  
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Készségek A felhasználó 
által beküldve 
az Önéletrajzán 

1. Önéletrajz 
tárolása 

2. Önéletrajz 
továbbítása 

GDPR 6. cikk (1) 
bek. 
a) pont, az 
felhasználó 
önkéntes 
hozzájárulása 
 

Egy évig vagy 
tagság lejártát 
követő egy évig 
vagy munkaviszony 
megszűnéséig  

 

2.5 Automatikusan gyűjtött adatok 

Az Egyesület a CRM oldalán cookie-kat használ a Felhasználót azonosítására, hogy ezzel 

javítsa a felhasználói élményt, és a szolgáltatás biztonsága és hatékonysága növekedjen. 

Ezeket az adatokat nem a Felhasználó adja meg, hanem az Egyesület gyűjti. Az Egyesület 

nem profilozza a Felhasználóit, illetve nem alkalmaz automatikus döntéshozatalt sem.  

Az automatikusan gyűjtött adatok körébe tartozik a Felhasználó ID, a jogosultsági kör, a 

preferált nyelv és az emailcím.  

3. Az felhasználók jogai 

3.1 Hozzáférési jog 

A felhasználó tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig 

kezeli az Egyesület, illetve kinek kerülnek átadásra az adatok, és honnan származnak. 

A tájékoztatásban a Felhasználót informáljuk, hogy milyen felületen keresztül, és mikor 

jutottunk az adataihoz.  

Egyértelműen alaptalan, illetve évente több, mint kétszeri azonos adatokra történő 

tájékoztatási kérelem esetén alkalmanként 2.000 Ft adminisztrációs díjat számítunk fel. 

3.2  Helyesbítési jog  

Ha a Felhasználó rossz adatot adott meg, vagy időközben adatai megváltoztak, kérheti az 

Egyesülettől, hogy tárolt adatait javítsuk vagy frissítsük. 

3.3 Törlési jog 

A Felhasználható kérheti az Egyesületet, hogy a Felhasználóról tárolt adatokat töröljék, 

aminek az Egyesület köteles eleget tenni. 
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3.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

A jogszabályban meghatározott esetekben kérheti a Felhasználó, hogy az Egyesület 

korlátozza az adatainak a kezelését. 

3.5 Tiltakozáshoz való jog 

A Felhasználó jogos értekén alapulva tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, ez esetben az 

Egyesület nem kezeli tovább a Felhasználó adatait. 

3.6 Adathordozhatósághoz való jog 

Az info@pcf.hu emailcímen a Felhasználó igényelheti, hogy adatait hordozásra alkalmas 

elektronikus formában kiadja az Egyesület. Az adatait kérheti .csv vagy .xml fájformátumban.   

3.7 Hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ahol a Felhasználó adatait az Egyesület a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli, ott a 

Felhasználható visszavonhatja a hozzájárulását. Ez a visszavonás nem érinti az Egyesület 

korábbi adatkezelésének jogszerűségét. 

A Felhasználó a hozzájárulását emailben az info@pcf.hu címen teheti meg, vagy levélben az 

Egyesület levelezési címére küldött levélben. 

3.8 Panasz jog  

Ha a Felhasználót jogsérelem éri az Egyesület adatkezelésével kapcsolatban, a Felhasználó 

panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatósághoz: 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Honlap http://naih.hu 

Emailcím ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Postacím 1530 Budapest, Pf.: 5. 

 

4. Az adatkezelő adatai, elérhetősége: 
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People Come First Informatikai Szakértők Egyesülete (székhely: 1087 Budapest, Százados út 

20/B..; adószám: 18656534-2-42, weblap: www.pcf.hu, email: info(kukac)pcf.hu) 

 

Adatkezelő szervezet elérhetőségei: 
 

Email: info@pcf.hu  

Telefon: +36-1-783-2663 

Cím: 095 Budapest Soroksári út 32–34., Haller Gardens E épület, 1. emelet 

 
 

5. Adatfeldolgozók 

Az Egyesület levelezését a Sales Autopilot Kft. MailMaster rendszerén keresztül valósítja 

meg. 

Elérhetőségek: 

 

Cégnév: Sales Autopilot Kft. 

Telefon: (+36) 1 490 0172 

Cím: 1024 Budapest, Margit krt. 31-33. félemelet 4. 

Postacím SalesAutopilot Kft. 1538 Budapest, Pf. 515. 

 

Az Egyesület https://login.pcf.hu címen található CRM rendszerének adatfeldolgozója a 

MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 

Elérhetőségei: 

 

Cégnév: MikroVPS Informatikai és Szolgáltató Kft. 

Emailcím support@mikrovps.hu 

Telefon: +36 94 200210 

Cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A 
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6. Jogi háttér 

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos 

jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak: • 2001. évi 

CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus 

kereskedelmi törvény). • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény). • 2011. évi CXII. 

törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály 

aktuális állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalán. • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 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) 

7. Adatvédelmi incidens 

Tájékoztatás adatvédelmi incidens esetén történő eljárásrendről, az adatkezelő részéről 1. 

Adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak. Az adatvédelmi incidenst az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy 

az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, 

kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, 

mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Az adatfeldolgozó az 

adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem 

nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 2. Az felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről. 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

felhasználót az adatvédelmi incidensről. Az felhasználó részére adott tájékoztatásban 

világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a 

trv. által előírt információkat és intézkedéseket. 

 


