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MIE ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA 

TAGOK ÉS TAGI KAPCSOLATTARTÓIK RÉSZÉRE 

Ez az adatkezelési tájékoztató a MIE természetes személy tagjaival és tagi kapcsolattartók személyes 
adatai kezelésével kapcsolatos feltételeket rövid, tömör és átlátható módon foglalja össze. 

Az adatkezelő  

Adatkezelő aMagyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (1061 Budapest, Dalszínház utca 10 
1/3, "MIE" vagy "mi"), e-mail: adatvedelem@mie.org.hu 
Adatkezelési célok és jogalapok  
Személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk, amely szükséges: 

(i) tagnyilvántartás vezetése, egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek 
teljesítése és a tagsággal kapcsolatos jogi igények érvényesítése céljából; 

(ii) az Önnel való kapcsolattartás az Önnel / Önökkel fennálló tagsági viszony előmozdítása és 
figyelemmel kísérése érdekében; 

(iii) konferenciákon és szakmai eseményeken való részvétel szervezése érdekében; 

(iv) szakmai pályázatok kezelése és elbírálása céljából; 

(v) szakmai hírlevél és szakmai kiadványok megküldése céljából hozzájárulás alapján; 

(vi) jogszabályi (adózási, számviteli vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási) kötelezettségek 
teljesítése céljából. 

Adattovábbítás címzettje(i) 
Az Ön adataihoz a MIE arra kijelölt adminisztratív munkatársai és vezető tisztségviselő munkatársai és 
a MIE tevékenységét segítő szolgáltatók férhetnek hozzá és megőrizzük a személyes adatai 
bizalmasságát. 

Az Ön jogai, és különösen a tiltakozáshoz való jog 
Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk az Önről kezelt személyes adataival kapcsolatban, kérheti azok 
helyesbítését, meghatározott keretek között azok törlését, másolatot kérhet ezen adatokról, illetve 
részben kérheti azok kezelésének korlátozását. 
 

ÖN JOGOSULT ARRA, HOGY A SAJÁT HELYZETÉVEL KAPCSOLATOS OKOKBÓL BÁRMIKOR TILTAKOZZON A SZEMÉLYES 
ADATAI ÁLTALUNK TÖRTÉNŐ KEZELÉSE ELLEN, AMELY ESETBEN MEGKÖVETELHETŐ TŐLÜNK, HOGY NE KEZELJÜK TOVÁBB 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT. 
Teljes tájékoztató 
További információért kérjük, olvassa el a MIE Teljes Adatkezelési Tájékoztatóját Tagok és Tagi 
Kapcsolattartóik részére, v1.00; 2020.02.26, amely nyilvánosan itt hozzáférhető: 

 

www.mie.org.hu/adatvedelem.html 
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A MIE TELJES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 
TAGOK ÉS TAGI KAPCSOLATTARTÓIK RÉSZÉRE 

v1.00; 2020.02.26 

A jelen teljes adatkezelési tájékoztató tartalmazza, hogy milyen módon gyűjtjük, hogyan használjuk és hogyan 
osztjuk meg az Ön személyes adatait, amellyel kapcsolatban Önt milyen jogosultságok illetik meg, ezeket hogyan 
tudja gyakorolni. Amennyiben kérdése vagy kételye merül fel az adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, 
lépjen velünk kapcsolatba a "HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA?" című részben megadott elérhetőségeink 
útján. 
 

KI AZ ADATKEZELŐ? 
Az Ön személyes adatai kezelője a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (székhelye: 1061 Budapest, 
Dalszínház utca 10 1/3, "MIE" vagy "mi"); e-mail: adatvedelem@mie.org.hu 

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK? 
Személyes adatok közvetlenül tagjainktól, azok kapcsolattartóitól, programjainkon résztvevő személyektől, vagy 
nyilvános forrásokból (így cégnyilvántartásból) származnak. Ezen adatok kategóriái: 

• Kapcsolattartási adatok: így az Ön neveés kapcsolattartási adatai, mint az Ön e-mail címe és telefonszáma, 
illetve az Önök fizikai vagy postai címe; 

• Kapcsolattartói adatok: így az Ön tevékenységére, beosztására vonatkozó adatok, mint az Ön 
munkáltatója adatai, az Ön munkaköre és titulusa, munkavégzés helye; 

• Tagi adatok: így az Önökkel kapcsolatos tagsági adatok, mint az egyesületi belépés és kilépés időpontja, az 
Ön(ök) egyesületi tevékenységével kapcsolatos adatok. 

• Banki, pénzügyi adatok: így bankszámlaszám, adószám, tagsági díjfizetési adatok; szolgáltatások fizetési 
adatai; 

• Igénybe vett szolgáltatások adatai: konferencia jelentkezés időpontja, igényelt szolgáltatások adatai (mint 
szállás, részvétel); külön kérések, névtába adatai. 

• Pályázati adatok: önéletrajzi, tanulmányi adatok, előadás absztraktja, publikációs lista. 
• Kommunikációs adatok:az Ön kommunikációs preferenciáinak adatai. 

A személyes adatok szolgáltatása a tagsági jogviszonyhoz és az Önökkel való kapcsolattartáshoz szükséges. Ha az 
adatokat nem szolgáltatja, ebben az esetben Ön nem fog tudni részt venni az egyesületünk tevékenységében. 
 

MILYEN CÉLOKBÓL KEZELÜNK SZEMÉLYES ADATOKAT? 
Azért kezeljük az Ön személyes adatait, mivel az szükséges  

i. tagnyilvántartás vezetése, egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése 
és a tagsággal kapcsolatos jogi igények érvényesítése céljából; 

ii. az Önnel való kapcsolattartás az Önnel / Önökkel fennálló tagsági viszony előmozdítása és figyelemmel 
kísérése érdekében; 

iii. konferenciákon és szakmai eseményeken való részvétel szervezése érdekében; 
iv. szakmai pályázatok kezelése és elbírálása céljából; 
v. szakmai hírlevél és szakmai kiadványok megküldése céljából; 

vi. jogszabályi (adózási, számviteli vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási) kötelezettségek teljesítéséhez. 
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MELY ADATKEZELÉSI JOGALAPOKRA TÁMASZKODUNK ÉS MELYEK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS 
JOGOS ÉRDEKEINK? 
Az Önökkel kapcsolatos személyes adatok kezelése során az alábbi jogalapokra támaszkodunk: 
• Szerződés:Ha Ön magánszemély tagunk vagy a programjainkon magánszemélyként vesz részt, az Ön személyes 

adatai kezelésének jogalapja rendszerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja (így az Ön kérésére 
tagságijogviszony létrehozásához, megszüntetéségez vagy a tagsági jogok és kötelezettségek teljesítéséhez 
szükséges adatkezelés vagy az Ön által igényelt szolgálatások nyújtása). A személyes adatok megadása 
önkéntes, de azok hiányában lehetséges, hogy nem leszünk képesek tagsági jogviszonyt létrehozni vagy 
fenntartani ("Szerződéses jogalap"). 
 

• A jogos érdekünk:elsőbbségi jogos érdekünk az Önökkel vagy az Ön munkáltatójával történő folyamatos 
kapcsolattartás elősegítése, az Önökkel (vagy az Ön munkáltatójával) fennállótagsági kapcsolat előmozdítása, 
nyomon követése, az Önökkel (az Ön munkáltatójával) fennálló tagsági jogviszonyon alapuló jogok és 
kötelezettségek gyakorlása, továbbá e jogviszonyon alapuló esetleges jogi igények előterjesztése, 
érvényesítése, illetve védelme, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontján alapul("Jogos érdek jogalap"). 
 

• Jogi kötelezettség teljesítése: adózási, számviteli okokból vagy hatósági, vagy bírósági megkeresés alapján 
lehet kötelező az Ön(ök) adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pontja alapján ("Jogi kötelezettség 
jogalap"). 

 
• Hozzájárulás: szakmai hírlevelet és szakmai kiadványokat az Önök hozzájárulása alapján küldünk meg Önöknek, 

melynek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja és a 
hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés 
jogszerűségét.(„Hozzájárulás jogalap”) 

 
Az egyes adatkezelési célokkal, a kezelt személyes adatok kategóriáival és a kapcsolódó adatkezelési jogalapokkal 
kapcsolatban kérjük, tekintse át összefoglaló táblázatunkat: 
 

Adatkezelési cél Kezelt személyes adatok kategóriái Jogalap 

Tagnyilvántartás vezetése, 
egyesületi tagságból eredő jogok 
gyakorlása, illetőleg kötelezettségek 
teljesítése 
 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Tagi adatok; 
Banki, pénzügyi adatok 

Szerződéses jogalap 
 

Jogi személy egyesületi tagok 
tagságból eredő jogok gyakorlása, 
illetőleg kötelezettségek teljesítése 
és a tagsággal kapcsolatos jogi 
igények érvényesítése 
 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Tagi adatok; 
Banki, pénzügyi adatok  

Jogos érdek jogalap 

Az Önnel való kapcsolattartás az 
Önnel / Önökkel fennálló tagsági 
viszony előmozdítása és 
figyelemmel kísérése 
 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Tagi adatok; 

Jogos érdek jogalap 
 

Konferenciákon és szakmai 
eseményeken való részvétel 
szervezése 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Tagi adatok; 
Banki, pénzügyi adatok 
Igénybe vett szolgáltatások adatai 

Szerződéses jogalap 



Szakmai hírlevél és szakmai 
kiadványok megküldése céljából. 

Kapcsolattartási adatok 
Kommunikációs preferenciák adatai 

Hozzájárulás jogalap 

Szakmai pályázatok kezelése és 
elbírálása; 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Pályázati adatok 
 

Szerződéses jogalap 

Jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése 

Kapcsolattartási adatok; 
Kapcsolattartói adatok; 
Tagi adatok; 
Banki, pénzügyi adatok  
Igénybe vett szolgáltatások adatai 

Jogi kötelezettség jogalap 

 
A MIE az adatkezelést megelőzően elvégezte azon érdekmérlegelési tesztet, ahol a személyes adatok kezelése 
során MIE valamely jogos érdekre támaszkodik. Az érdekmérlegelés során a MIE figyelembe vette a belső szervezeti 
felépítését, belső működési előírásait és követelményeit, a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeit, az 
adatkezelések céljait, a kezelt személyes adatok körét, jellegét, típusát, valamint a várható adatok mennyiségét és 
az érintettek várható számosságát, valamint a tervezett adatkezelés hatását az érintettek jogaira és szabadságaira 
nézve. 
 

Jogos érdekek Jogos érdek teszt 

Egyesületi tagságból eredő jogok gyakorlása, 
illetőleg kötelezettségek teljesítése, 
kapcsolattartás és a tagsági jogviszonnyal 
kapcsolatos jogi igények érvényesítése 

Egyesületünknekkényszerítő jellegű jogos érdeke fűződik a jogi 
személy egyesületi tagokkal fennálló tagsági jogviszonyból eredő 
kötelezettségek teljesítéséhez, illetve jogosultságaink 
érvényesítéséhez és a fennálló tagsági kapcsolat figyelemmel 
kíséréséhez, továbbá e jogviszonnyal kapcsolatos esetleges jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. 
Ennek keretében szükséges a velünk kapcsolatot tartó tagi 
munkavállalók, megbízottak, vezető tisztségviselők személyes 
adatai kezelése. Ez az adatkezelés nem haladja meg azon 
adatkört, ami egy tagsági kapcsolat keretében szokásos, ezért az 
adatkezelés az érintettek elvárásainak is megfelel.Ha Önök 
tagsági kapcsolatban állnak velünk, Önök észszerűen 
feltételezhetik, hogy az Önök adatait a tagsági jogviszony 
teljesítése keretében - ideértve a kapcsolattartást is -, annak 
megkönnyítése céljából kezelni fogjuk.Az elvégzett 
érdekmérlegelési teszt alapján az álláspontunk, hogy a tervezett 
adatkezelés nem sérti aránytalanul az Ön jogait és szabadságait, 
így az adatkezelésünk során a jogos érdekünkre megalapozottan 
támaszkodunk. 

 
Amennyiben további kérdése van az elvégzett érdekmérlegelési teszttel kapcsolatban, kérjük, érdeklődjön és vegye 
fel velünk a kapcsolatot az adatvedelem@mie.org.hu
 

email cím útján. 

KINEK TESSZÜK HOZZÁFÉRHETŐVÉ AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT? 
Az Ön adataihoz a MIE szervezetén belül a vezető tisztségviselőink férnek hozzá. A MIE szervezetén kívül a 
címzettek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg az Ön személyes adatait: 
 



• Igazságügyi Minisztérium részére: ha a MIE jogszabályi konzultációban vesz részt, és Ön a konzultációval 
kapcsolatos véleményét a rendelkezésünkre bocsátotta, úgy azt továbbítjuk a Minisztérium részére a 
konzultáció lefolytatása céljából. 

• Gazdasági Versenyhivatal: a Gazdasági Versenyhivatal pályázati kiírása esetén a pályázattal kapcsolatos 
elszámolási kötelezettségünk teljesítése érdekében a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja 
részére hozzáférhetővé tesszük az Ön pályázati adatait, ha ilyen bead a részünkre. 
 

• Egyes harmadik személyek részére: magyarországi bankok (K& Bank Zrt) és külső tanácsadók (pl. 
magyarországi ügyvédek) részére továbbíthatjuk az Önre vonatkozó személyes adatokat különösen a 
kifizetések adminisztrálásához és kifizetéshez, az Önnel és harmadik személlyel való kommunikációhoz, és 
a hivatalos megkeresésekre és a jogi követelésekre történő válaszadás, illetve az ezeknek történő 
megfelelés céljából. 
 

• Szálloda: Konferencia jelentkezés esetén a MIE, illetve a konferencia jelentkezők részére szolgáltatást 
nyújtó szálloda részére tesszük hozzáférhetővé az Ön adatait; 

 
• Szolgáltatók: A MIE belső eljárása támogatása érdekében harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokat 

használ. Az adott rendszer, illetve szolgáltatás céljából és az MIE, és a szolgáltató között létrejött megfelelő 
adatfeldolgozói szerződés alapján, az ilyen szolgáltatók számára hozzáférhetők lehetnek a személyes 
adatok. Ilyen külső szolgáltatónk a Fontoló Bt. (1149 Budapest, Turán tér 6. a. ép. III. em. 6.), amely a 
honlapunk fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységet és e-mail hoszting szolgáltatást 
végez; a KBOSS.hu Kft (Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.), amely online számlázással kapcsolatos 
szolgáltatást nyújt, továbbá a Google Ireland Limited (székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow 
St, Dublin, D04 E5W5, Írország) és Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043), 
amely társaságok hoszting szolgáltatásait vesszük igénybe. 

 

MILYEN KÜLDÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁSI GARANCIÁKAT ALKALAMZUNK? 
Ha az Ön személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül található harmadik országokba továbbítjuk, 
biztosítani fogjuk, hogy a személyes adatok az EU adatvédelmi szabályaival (pl.: mint az EU általános adatvédelmi 
rendelete, a GDPR) azonos szintű védelmet élvezzenek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az 
adatvedelem@mie.org.hu e-mail címen, ha a vonatkozó adattovábbítási garanciák másolatát szeretné megkapni. 
 

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATOKAT? 
Az Öntől gyűjtött személyes adatokat mindaddig megőrizzük és kezeljük, amíg az azzal kapcsolatos adatkezelési cél, 
így különösen a jogos érdekünk fennáll (például az Önnek nyújtott szolgáltatással összefüggésben keletkező 
adózási, jogszabályi előírásoknak megfelelő ideig).A személyes adatok nyilvántartásainkból törlésre, vagy megfelelő 
anonimizálásra kerülnek, ha azokra már nincs szükség. Ha Önnel tagsági viszony áll fenn, a személyes adatokat a 
tagsági viszony időtartama alatt, majd ezt követően a polgári jogi elévülés időtartamára (azaz 5 évig) megőrizzük. A 
szerződésekben, kommunikációban és az üzleti levelekben tárolt személyes adatokra jogszabályban meghatározott 
megőrzési követelmények vonatkoznak, amelyek a számviteli dokumentumokra irányadó legalább nyolc évig 
terjedő őrzési időt írnak elő. A személyes adatokhoz való hozzáférés ekkor azonban korlátozott lesz 
 

MILYEN JOGOK ILLETIK MEG ÖNT? 
Önt az adatkezeléseinkkel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg: 
 
1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 
személyes adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az 



adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve 
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot kérni az adatkezelés alá eső 
személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat 
számíthatunk fel. 
 
2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatok kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is. 
 
3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes 
adatok törlését, amely esetben kötelesek vagyunk kérésének eleget tenni. 
 
4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének 
korlátozását. Ilyen esetben az érintett adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból 
kezelhetjük. 
 
5. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 
akadályoznánk. 
 
6. Tiltakozáshoz való jog: 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
általunk történő kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az Ön személyes 
adatait. Amennyiben Önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait 
nem kezeljük tovább ilyen célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. 
 
A fenti pontokban jelzett jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk az első pontban jelzett 
elérhetőségeken. 
 
7. Panaszhoz való jog: Ön jogosult továbbá a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult panaszt 
benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/C., telefon: +36-1-391-1400, Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
 

HOGYAN LÉPHET VELÜNK KAPCSOLATBA? 
Amennyiben kérdése, kérése van, kérjük lépjen velünk kapcsolatba azadatvedelem@mie.org.hu email címen 
keresztül, vagy a 06-1-3531-661 telefonszámon. 
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