
BENCÉS FLOTTA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen adatkezelési tájékoztató ("Adatkezelési Tájékoztató") azon személyes adatokra
vonatkozik, amelyeket az érintettekről a Bencés Diákszövetség (cím: 9090 Pannonhalma Vár
1.; telefonszám: +36203441134; e-mail cím: akta@bdsz.hu; honlap, ahol az Adatvédelmi
Tájékoztató megtalálható: www.bdsz.hu) ("BDSZ") a Telenor Magyarország Zrt.-vel
(székhelye: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.; cégjegyzékszáma: 13-10-040409; adószáma:
11107792-2-44) kötött előfizetői szerződésével összefüggésben, az érintettek számára
előfizetői kedvezmény igénybevétele érdekében megkötött szerződések alapján kezel.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató értelmezésében a BDSZ és az érintettek által kötött
szerződések eredményeként létrejött szerződéses rendszer a bencés telefonflotta ("Bencés
Flotta"), az érintettek, akik a BDSZ-szel előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló
szerződést kötöttek ("flottatag").

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben ("Infotv.") foglalt rendelkezések
maradéktalan betartásának érdekében jött létre.

1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

A BDSZ fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást
követő hatállyal módosítsa. A módosításról a BDSZ a flotttagokat írásban vagy elektronikus
levél vagy sms útján értesíti.

A flottatag kérésére a BDSZ elektronikus úton megküldi a mindenkor hatályos Adatkezelési
Tájékoztató egy hatályos példányát.

2. A TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA, AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

2.1 Az adatkezelés jogalapja a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását követően kötött
szerződések tekintetében

A BDSZ-szel előfizetői kedvezmény igénybevétele érdekében megkötött szerződés
megkötésével vagy az előfizetői kedvezmény tényleges igénybevételével az adott személyes
adat rendelkezésre bocsátásával a flottatag kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatónak
a személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos
változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben a
flottatag önkéntes hozzájárulása.



Ha a flottatag az előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötése vagy
teljesítése során más harmadik személy személyes adatait is megadja, akkor a flottatag
szavatol a BDSZ felé, hogy az érintett személy önkéntes hozzájárulását beszerezte és a jelen
Adatkezelési Tájékoztatónak a személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának
időpontjában hatályos változatát megismerte az érintett személlyel megismertette és az
érintett személy az Adatkezelési Tájékoztatót kifejezetten elfogadta. Az ilyen harmadik
személyek a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a flottatagokra meghatározott
rendelkezésekkel megegyezően gyakorolhatják a személyes adataik kezeléséhez fűződő
jogokat, így ahol a jelen Adatkezelési Tájékoztató a flottatagokra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmaz, ott a harmadik személyeket is érteni kell.

2.2 Az adatkezelés jogalapja a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően kötött
szerződések tekintetében

A BDSZ megállapítja, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően a közötte
és a flottatagok között létrejött, az előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződések
nem tartalmaztak a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. A Bencés
Flottának a jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadásakor folyamatban lévő átszervezésére, és a
flottatagok nagy számára tekintettel a flottatagok hozzájárulásának beszerzése aránytalan
költséggel járna, ezért a BDSZ a 3. pontban meghatározott személyes adatokat az Infotv. 6. §
(1) bekezdésének b) pontja alapján kezeli.

Azon harmadik személyek tekintetében, akiknek személyes adatait a flottatag a jelen
Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően a BDSZ és a flottatag között létrejött, az
előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződések megkötése vagy teljesítése során
adta át a BDSZ-nek, a BDSZ a személyes adatokat az Infotv. 6. § (1) bekezdése b) pontja
alapján kezeli.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉSI CÉLOK

A BDSZ az alábbi adatokat kezeli a flottatagról, attól függően, hogy a flottatag mikor és
hogyan vált a Bencés Flotta tagjává.A flottatagok két különböző megállapodás révén váltak,
illetve válhatnak a Bencés Flotta tagjaivá.

3.1 A kezelt adatok köre az Inest Kft.-vel kötött megállapodás alapján

Az Inest Kft.-vel (korábbi neve: Inest Kht.) kötött „első” megállapodás kapcsán kezelt adatok
(jelen Adatkezelési Tájékoztató kiadását megelőzően kötött szerződések):

 a flottatag neve,
 címe,
 személyi azonosítója,
 munkahelye,
 telefonszáma.



A flottatag és az Inest Kft. által kötött szerződések tekintetében a BDSZ az Inest Kft.
jogutódja.

3.2 A kezelt adatok köre a BDSZ-szel kötött megállapodás alapján

A BDSZ-szel megkötött „második” megállapodás kapcsán kezelt adatok (jelen Adatkezelési
Tájékoztató kiadását megelőzően vagy azt követően kötött szerződések):

 a flottatag neve,
 állandó lakcíme,
 születési dátuma és helye,
 személyi igazolvány száma,
 édesanyja neve,
 munkahelye,
 telefonszáma,
 melyik bencés gimnáziumban érettségizett,
 érettségijének éve,
 osztályfőnöke.

3.3 A kezelt adatok köre a számlafizető harmadik személyek esetén

Amennyiben a flottatag nem saját használatra kérte a telefonszámot és az előfizetői
kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés megkötése során a más harmadik személy
személyes adatát is megadta a BDSZ részére, a további kezelt adatok ezen más harmadik
személyek tekintetében (akár 3.1 pont szerinti, akár a 3.2 pont szerinti megállapodás esetén):

 számlaküldési név (ha nem a flottatag nevére kérte a havi számlát),
 számlaküldési cím (csak ha eltért az állandó lakcímtől).

3.4 Az adatkezelés célja

A 3.1-3.3 pont szerinti adatokat a BDSZ a flottataggal és a flottatag által megadott más
harmadik személyekkel való kapcsolattartás, a flottatag BDSZ-tagságának ellenőrzése,
valamint a BDSZ-felé továbbszámlázott szolgáltatás díjak beszedése céljából kezeli.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelési célok attól függetlenül fennmaradnak,
hogy a BDSZ és a flottatag között fennáll-e szerződéses kapcsolat vagy az esetlegesen
megszűnik. A BDSZ és a flottatag közötti szerződéses kapcsolat megszűnése esetén az
adatkezelési célok egészen addig fennállnak, amíg a flottatagnak érvényes szerződése van a
Bencés Flotta kötelékébe tartozó telefonszámra. Vagyis a BDSZ akkor is jogosult a jelen
Adatkezelési Tájékoztató alapján a személyes adatok kezelésére, ha a BDSZ a Bencés Flotta
kötelékébe tartozó telefonszámokra vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló
szerződés megkötésének jogát harmadik személyre átruházta és a flottataggal kötött
szerződése ennek következtében megszűnt. Ez utóbbi esetben a BDSZ abból a célból kezeli a
személyes adatokat, hogy ha a Bencés Flotta kötelékébe tartozó telefonszámokra vonatkozó



előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződések megkötésének joga harmadik
személytől visszaszáll rá, akkor új ajánlatával a flottatagokat megkeresse.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A BDSZ a jelen Adatkezelési Tájékoztató alapján a személyes adatokat a flottatag
hozzájárulásának visszavonásáig vagy a kedvezmény igénybe vételéről szóló szerződés
megszűnése, illetve az alapján fennálló díjtartozás követelése elévülése időpontjáig kezeli. A
BDSZ felhívja a flottatag figyelmét arra, hogy az előfizetői kedvezmény igénybe vételéről
szóló szerződés fenntartásának feltétele a hozzájárulás megadása, így abban az esetben, ha a
flottatag a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását az előfizetői kedvezmény
igénybe vételéről szóló szerződés hatálya alatt visszavonja, az ilyen nyilatkozatot a BDSZ
egyúttal az előfizetői kedvezmény igénybe vételéről szóló szerződés azonnali hatályú
felmondására irányuló nyilatkozatnak tekinti.

A hozzájárulás visszavonásának hiányában a BDSZ a Bencés Flotta kötelékébe tartozó
telefonszámokra vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés
megszűnését követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §
szakasza alapján 5 év múlva törli a személyes adatokat. Ha az adatokat a BDSZ a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az
adatokat a BDSZ az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a Bencés Flotta kötelékébe
tartozó telefonszámokra vonatkozó előfizetői kedvezmény igénybevételéről szóló szerződés
megszűnését követően 8 év múlva törli.

5. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT LEHETSÉGES
ADATKEZELŐK SZEMÉLYE

A személyes adatokat a BDSZ Elnöksége és Felügyelő Bizottságának tagjai ismerhetik meg,
valamint azon személyek, akiket a BDSZ Elnöksége a Bencés Flotta operatív kezelésével
kapcsolatos feladatokkal bíz meg.

6. ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

A BDSZ az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére
adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával
kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Infotv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön
törvények keretei között a BDSZ mint adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozó az
adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag a BDSZ mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára



adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a BDSZ mint adatkezelő
rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

BDSZ az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Bestar Magyarország Kft. (székhely: 2330
Dunaharaszti, Haraszty F. utca 47/B.; adószám: 23552498-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-
171635; telefonszám: +36 20 555 1755; e-mail: ugyfelszolgalat@bestar.co.hu) ("Bestar
Kft."). A BDSZ a fent megjelölt adatfeldolgozónak kizárólag a flottatagok telefonszámait
adta át, abból a célból, hogy a Bencés Flotta átszervezésének szükséges folyamatok
lebonyolódhassanak, azaz hogy a szolgáltató be tudja azonosítani, hogy a BDSZ mely számok
esetében engedte át a flotta kezelését a Bestar Kft.-nek.

7. A FLOTTATAG JOGAI A BDSZ ADATKEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

Az Infotv. 14 - 18. § - ai alapján a flottatag jogosult arra, hogy a BDSZ által kezelt személyes
adatai:

 kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 helyesbítését kérje;
 törlését kérje.

A BDSZ a flottatagra vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

 az adatkezelés jogellenes,
 a flottatag az adatok törlését kéri,
 a flottatag személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem

orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 az adatkezelés célja megszűnt,
 azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A flottatag törlés iránti kérelme kizárólag a flottatag hozzájárulása alapján kezelt adatok
törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel
flottatag adatok körét. A BDSZ a flottatag személyes adatainak kezelésére a flottatag
hozzájárulása nélkül és az adatok törlését (hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét)
követően is jogosult az Infotv. 6. §-a alapján, amennyiben a flottatag adatainak kezelése a
BDSZ mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges.

A flottatag a kérelmét elküldheti e - mailben bdszelnokseg@gmail.com, vagy postai úton a
Bencés Diákszövetség 1518 Budapest Pf. 155 címre.

Az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően a flottatag kérelmének a BDSZ a kérelem
kézhezvételét követő legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül írásban eleget tesz. A
flottatag az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyi
ben a flottatag ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy
a BDSZ jogosult költségtérítést kérni, melynek összege 1000.- Ft.

A flottatag által már megfizetett költségtérítés összegét a BDSZ a flottatag részére visszatéríti,
amennyiben a flottatag személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre
vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a BDSZ a flottatag



kérelmét nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a BDSZ a
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 25 napon
belül írásban közli a flottataggal. Ekkor a BDSZ a flottatagot tájékoztatja jogorvoslati jogairól
is.

8. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az Infotv. 21. § (1) alapján a flottatag tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a
személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik.

A BDSZ a tiltakozást a flottatag kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott
döntéséről a flottatagot írásban tájékoztatja. Amennyiben a BDSZ a flottatag tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére
a tiltakozással flottatag adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.

9. JOGORVOSLAT

Amennyiben a flottatag a fenti 8. pontban foglalt kérelme a BDSZ által elutasításra kerül, úgy
az elutasítással szemben a flottatag az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Amennyiben a Flottatag a BDSZ fenti, 8. pont szerint meghozott tiltakozással kapcsolatos
döntésével nem ért egyet, illetve ha a BDSZ a 15 napos határidőn belül nem dönt, a flottatag -
a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a BDSZ-nek elküldeni a panaszt.

10. ADATVÉDELMI FELELŐS, NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Adatvédelmi felelős: Deli Gergely, főtitkár

Kapcsolat: akta@bdsz.com

Budapest, 2016. július 13.


