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I. BEVEZETŐ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztatást adjon a
Magyar Bírói Egyesület (székhely: Budapest XII. Tóth Lőrinc u. 6.; nyilvántartási szám: 01-020001805; a továbbiakban: „Egyesület” vagy „Adatkezelő”) által követett és alkalmazott adatkezelési
gyakorlatról.
Az Egyesület számára kiemelten fontos az Egyesülettel kapcsolatba kerülő valamennyi természetes
személy személyes adatainak védelme, elkötelezett abban, hogy a személyes adatok kezelése során,
annak valamennyi szakaszában, teljes mértékben megfeleljen a hatályos adatvédelmi szabályoknak,
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beleértve de nem kizárólagosan a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekinteté ben történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban:
„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”) rendelkezéseit.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban az Egyesület bemutatja adatkezelési gyakorlatát, az adatkezelési
gyakorlat alapját képező adatvédelmi elveket, az adatkezelés során Önt megillető jogokat, valamint
az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeinket, illetve intézkedésinket.
Azzal, hogy Ön kapcsolatba lép az Egyesülettel, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez
igazodóan bizonyos személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott mértékben és körben az
Egyesület kezelni fogja.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató csak a domain név alatti honlapra
(továbbiakban: „Weboldal”) és az azzal összefüggő al-oldalakra vonatkozik, és nem terjed ki harmadik
felek által ellenőrzött és üzemeltett olyan weboldalakra, amelyeken esetlegesen Egyesület megjelenik. Ezen harmadik személyek által ellenőrzött és üzemeltetett honlapok esetén kérjük minden esetben ellenőrizze az aktuális adatvédelmi tájékoztatókat és nyilatkozatokat, tekintettel arra, hogy ezen
honlapokat Egyesület nem ellenőrzi, így azok tartalmáért és adatvédelmi intézkedéseiért Egyesületünk nem vállal felelősséget.
Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a Weboldalunkon keresztül a felhasználói élmény javítása érdekében használt "cookie-król" (sütik) a Weboldal alján felugró ablakban elhelyezett linken, az ún. Süti
szabályzatban tájékozódhat.
A Tájékoztató elérhetősége
A Tájékoztató annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető az Egyesület székhelyén
nyomtatott papír alapú formában, és a weboldalon keresztül elektronikusan. Az Egyesület jogosult a
Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást
követő hatállyal.

II. AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ FOGALMAK
Személyes adat bármely olyan adat vagy információ, amely alkalmas arra, hogy önállóan vagy más
adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve beazonosítson egy konkrét személyt.
A személyes adatok közül megkülönböztetünk ún. személyazonosító adatokat, amelyek például az Ön
neve, születési helye és ideje, anyja neve, személyi okmányainak száma. Ezen adatokon túlmenően,
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személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely a személyazonosító adatokkal együtt alkalmasak arra, hogy Önt azonosítsa. A személyes adatok közül megkülönböztetjük a különleges személyes
adatokat, például az egészségügyi adatokat, amelyek adatvédelmi szempontból különleges védettséget/védelmet élveznek. Különleges személyes adatot Egyesületünk nem kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így 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.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezelésé hez;
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;
A jelen Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel írt, külön nem definiált fogalmak a GDPR rendeletben, illetve az Info tv.-ben meghatározott jelentéssel bírnak.

III. ADATKEZELŐ, MINT FELELŐS SZERVEZET ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
Név: Magyar Bírói Egyesület
Székhely: Budapest XII. Tóth Lőrinc u. 6.
Képviseli: Dr. Oltai Judit Zsófia, elnök
Adószám: 19672892-1-43
Tel: +3672503515
postacím: 7601 Pécs, pf.6.
E-mail: mabieeditor@gmail.com
Honlap: www.mabie.hu
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IV. ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó igénybevétele esetén, szükséges az Ön tájékoztatása, ennek megfelelően Egyesületünk az alábbi tájékoztatást adja:
Egyesületünk a Weboldala működtetéséhez, a Weboldalon keresztül megadott személyes adatok, valamint a tagsági nyilvántartás kezelése érdekében Adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatá sokat biztosítja, (beleértve a tárhelyszolgáltatás, weblapkezelést, Weboldal fejlesztését) amelynek keretében kezeli a Weboldalon keresztül megadott személyes adatokat és tárolja azokat a szerveren.
Egyesületünk IT szolgáltatást nyújtó Adatfeldolgozója:
Cégnév: [*]
Székhely: [*]
Adószám: [*]
Cégjegyzékszám: [*]
Telefonszám: [*]
E-mail cím: [*]
V. ADATKEZELÉSÜNK JOGSZABÁLYI ALAPJA ÉS CÉLJA
Az Ön személyes adatainak kezelésére csak a GDPR rendelet, valamint az Info tv. rendelkezéseinek
megfelelően kerül sor, és csak:
(i)

az Ön hozzájárulása (Rendelet 6. cikk 1) bek. a) pont) alapján, vagy
amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, (GDPR 6. cikk 1) bek. b) pont), vagy
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR
6. cikk 1) bek. c) pont), vagy
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; (GDPR 6. cikk 1) bek. d) pont), vagy
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1) bek. f)).
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VI. EGYES ADATKEZELÉSEK

1) Tagsági jogviszonnyal, valamint az Egyesület által szervezett rendezvényekkel kapcsolatos
nyilvántartás
Az Egyesület tagjaitól, illetve az Egyesület által szervezett rendezvényeken résztvevőktől kizárólag
olyan adatok kérhetőek el, továbbá tarthatóak nyilván, amelyek az Érintettek személyhez fűződő jo gait nem sértik.
Az Egyesület tagsági, illetve az általa szervezett rendezvényekkel kapcsolatos jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk 1) bek. c) jogcímén, név és elérhetőség, tagsági jogviszony létesítése, teljesí tése vagy megszűnése céljából kezeli a tagjai, valamint a rendezvényeken részvevők alábbi adatait:


Teljes név
Lakcím
E-mail cím
Tisztségviselők esetén kezelt további adat: önéletrajz, fénykép, telefonszám.

Az adatkezelési cél
Az adatgyűjtés célja, hogy az Egyesület nyilvántartsa tagjait, illetve a rendezvényein résztvevő termé szetes személyeket annak érdekében, hogy az Egyesület tevékenységéről, üléseiről, rendezvényeiről
és eseményeiről rendszeres tájékoztatást nyújtson, az Egyesület tagjait megfelelően és időben informálja.
Az adatkezelés jogosultja
Az Egyesület tagsági, illetve az általa szervezett rendezvényekkel kapcsolatos jogos érdekeinek érvényesítése.
Az adatkezelési idő
A tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év.

Szerződő partnerek adatainak kezelése – vevők, szállítók nyilvántartása
Az Egyesület szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából
kezeli az Egyesülettel vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési idejét,
adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói igazolvány számát, személyi igazolvány számát, telephely
címét, telefonszámát, e-mail címét, weboldal-címét, bankszámlaszámát. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően megkezdődik az érintett
kérésére, a szerződéses jogviszony létrehozásának érdekében.
Az adatkezelési cél
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Az adatgyűjtés célja, az Egyesület szerződéses jogviszonyon alapuló szerződéses kötelezettségeinek
teljesítése.
Az adatkezelés jogjogalapja
Az Egyesülettel vevőként, szállítóként szerződött fél irányában szerződéses kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. cikk 1) bek. b) pont).

Az adatkezelési idő
A szerződés megszűnését követő 5 év.
Látogatói adatkezelések az Egyesület honlapján, tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
Az Egyesület Weboldalán keresztüli adatkezelésről, a felhasználói élmény javítása érdekében használt
"cookie-król" (sütik), a Weboldal alján felugró ablakban elhelyezett linken keresztül, az ún. Süti szabályzatban tájékozódhat.
Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
Az Egyesület jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő
természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az által forgalmi adóról
szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §. és 202. §-a alapján különösen: adószám, név, cím, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a alapján: név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy
vagy szervezet megjelölése, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
Az adatkezelési cél
Az adatgyűjtés jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése.

Az adatkezelési jogalapja
Az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR cikk 1) bek. c) pont).

Az adatkezelési idő
A jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
Az Egyesület személyes adatokat harmadik országba egyik adatkezelés során sem továbbít, automatizált döntéshozatalt illetőleg profilalkotást az Egyesület nem végez.
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VII. AZ ÉRINTETT JOGAI
Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.
Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy az Egyesület által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkeze léssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg az Egyesület részére személyes adatait, az Egyesület a
GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.
Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Egyesület pontosan mely személyes
adatait kezeli. Kérésére az Egyesület tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés
céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni az Egyesülettől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Helyesbítéséhez, kiegészítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult kérni, hogy az Egyesület helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes
adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kér heti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot
és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a
helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.
Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az Érintett bármikor kérheti az Egyesülettől személyes adatai törlését, amely kérésnek az Egyesület
köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Egyesület gyűjtötte vagy más módon kezelte;
az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az Egyesület közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából
történő adatkezelés ellen;
a személyes adatokat az Egyesület jogellenesen kezelte;
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a személyes adatokat az Egyesületre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérheti, hogy az Egyesület korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:


az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartam ra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesület ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szük séges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy az Egyesület adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez
fűződő jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak közérdekből vagy az Egyesület, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) és f) pontok), is. Ebben az esetben az Egyesü let a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy az Egyesület az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Egyesület megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése az Érintett
hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés
teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben az Érintett kéri a személyes ada tok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, az Egyesület jelzi, hogy ez technikailag megvalósít ható-e.
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A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye
vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, ).
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve
azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogo sult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az Egyesülettel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR
79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti
hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult
bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint az Egyesület a személyes adatait
nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. Jogainak vélt megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is
fordulhat. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.
Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi in cidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jel legét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:


közölni kell a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett in tézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
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VIII. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL
AZ EGYESÜLETTEL
Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) sze mélyesen juttassa el az Egyesület székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg az Egyesület e-mail el érhetőségére.
Az Egyesület/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
Név: Magyar Bírói Egyesület
Székhely: Budapest XII. Tóth Lőrinc u. 6.
Képviseli: Dr. Oltai Judit Zsófia, elnök
Adószám: 19672892-1-43
Tel: +3672503515
Fax:
E-mail: mabieeditor@gmail.com
Honlap: www.mabie.hu
Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, az Egyesület jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.
Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem
tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését az Egyesület megtagadhatja.
Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség
esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Egyesület a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.
Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az Érintett azt másként kéri.
Ha az Egyesület nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmara dásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál,
és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15-22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézke dést az Egyesület díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy –
különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásá11

val, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre az Egyesület (i) ésszerű
összegű díjat számíthat fel; vagy (ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Zamárdi, 2019. január 26.

________________________________
Magyar Bírói Egyesület
Képviseli: Dr. Oltai Judit Zsófia
elnök
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