Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C.
ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (továbbiakban:

Adatvédelmi r.) - így a III. fejezet 2. szakasz 13. cikke alapján

1. §
Az Adatkezelő megnevezése, adatvédelmi tisztségviselője, az adatok megismerésére és
feldolgozására jogosultak köre
Az Adatkezelő, a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mely egyesületi formában működik.
Képviselője a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. mindenkori, választott Elnöke (jelenleg:
Ékes Ákos e-mail: amorc@amorc.hu; telefon: 34/381-696; konzultáció: időpont egyeztetés
alapján. Időpont egyeztetésre hétköznapokon a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. székhelyén
működő irodán, naponta 8-11:30 és 13:00-16:00 óra között van lehetőség).
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. kinevezett adatvédelmi tisztviselője: Udvardi Katalin.
Elérhetősége: e-mail: amorc@amorc.hu; telefon: 34/381-696.
Az adatok kezelésére és feldolgozására az Adatkezelő legfőbb szerve, a Taggyűlés
megbízásából eljáró Elnökség – így az elnök, az elnökhelyettes és a tikár, a Taggyűlés
felhatalmazása alapján az Elnökség által erre kijelölt természetes személy Tag - így a
mindenkori Adminisztrátor és az adatkezelő tevékenységét segítő, alkalmazásában álló Tag (a
továbbiakban: Titkár) - valamint a Taggyűlés megbízása, illetve az Elnök megbízásából eljáró
további természetes személy Tag jogosult.
A személyes és különleges adatokat az Adatkezelő a vonatkozó adatkezelési célhoz
kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalója, erre jogosult és
felhatalmazott Tagjai ismerhetik meg.
Az Adatkezelő érdekében üzemeltetett weboldal látogatóinak körét és a látogatás során
megismerhető személyes adatot az Adatkezelő részére a tárhelyet szolgáltatási szerződés
alapján biztosító személyek ismerhetik meg, az Adatkezelő által meghatározott terjedelemben
és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.
Az Adatkezelő a weboldala eléréséhez nem kér regisztrációt, nem küld hírlevelet illetve nem
folytat marketingtevékenységet.
2. §
Az adatkezelés célja, jogalapja
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. tájékoztatja Tagjait, hogy az Adatvédelmi Szabályzat
értelmében a rendelkezésére bocsátott személyes adatok tekintetében garanciát vállal arra,
hogy azokat kizárólag az érintettel való, az érintett hozzájárulásán alapuló és szükséges
kapcsolattartás és tájékoztatás, a tanulmányi állomásainak valamint a tagdíj rendezettségének,
ezáltal kizárólag a tagsági jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságnak a nyomon követése, a
segítséget kérő Tag támogatása, továbbá szükség esetén az esetleges együttműködés
felkínálásának céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett Tag tagsági jogviszonya, valamint
megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása, mely visszavonásig

érvényes. Az érintett Tag személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor
visszavonhatja.
3. §
Az adatvédelmi szabályzat megismerése
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. jelen adatvédelmi tájékoztatón túlmenően jövendőbeli
tagjainak (a továbbiakban: jelentkezők) belépésükkel egyidejűleg rendelkezésére bocsátja az
Adatvédelmi Szabályzatát a tagsági jogviszony létesítésével egyidejűleg, melynek
megismerése és elfogadásának jelentkező általi, egyértelmű igazolása jelentkező
adatkezeléshez való és jogszerű hozzájárulásnak szükségszerű előfeltétele.
4.§
Weboldal használata, látogatása
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. felhívja a www.amorc.hu weboldal látogatóinak
figyelmét arra, hogy a tárhely szolgáltatója rögzítheti személyes adatait. Egyebekben a
weboldalon nem működnek cookie-k, harmadik fél által elhelyezett hirdetések illetőleg a
weboldal olvasásához regisztráció továbbra sem szükséges.
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. nem eszközöl profilakotást sem Tagjai, sem az oldal
olvasói tekintetében.
A weboldal olvasójának joga van ahhoz, hogy a tárhely szolgáltatójánál bármikor kérje
személyes adatai törlését.
5.§
Adatok továbbítása
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mint Adatkezelő nem továbbítja Tagjai személyes vagy
különleges adatait sem belföldön, uniós tagországba, sem harmadik országba.
Adatszolgáltatást statisztikai taglétszámáról olyan módon továbbít külföldre, hogy a
továbbított adat nem alkalmas egyetlen tagja azonosítására sem.
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mint adatkezelő kizárólag az érintett Tag korrekt és
megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes beleegyező hozzájárulása esetén illetve kifejezett
kérelmére továbbíthatja az érintett Tag személyes adatait az A.M.O.R.C. más tagországbeli,
vagy az Európai Unión kívüli szervezete részére utazás, vagy rendezvényeken való
helyfoglalás okán. Ilyen esetekben késedelem nélkül tájékoztatja az érintett Tagokat az ehhez
szükséges megfelelőségi határozat vagy az Adatvédelmi r.-ben és más vonatkozó
jogszabályokban megjelölt megfelelő és alkalmas garanciákról, valamint az azok
elérhetőségéről.
6. §
Adatkezelés időtartama
A személyes adatok tárolásának időtartama a tagsági jogviszony fennállása alatt az érintett
Tag erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig tart. Ennek hiányában az érintett Tag
halálával vagy jogutódjának kifejezett rendelkezésével megszűnik.

Abban az esetben, ha az érintett Tag több, mint egy éven keresztül nem utal tagdíjat és más
egyéb módon sem töri meg hallgatását, úgy az első elmaradt tagdíj hónapját követő naptól
vagy az utolsó kapcsolatfelvételtől számított egy év elteltével a Rózsakeresztes Rend
A.M.O.R.C., mint Adatkezelő a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint megszünteti az
érintett Tag személyes adatainak tárolását és a vonatkozó jogszabályok szerint törli azokat.
7.§
Adathordozhatóság
Az érintett Tag jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes és különleges adatokat, hozzájárulása alapján egy vagy több célból kezelt
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, azonban ez nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. Az adatok
hordozhatóságához való jog feltétele az érintett tag hozzájárulása és az adatkezelés
automatizáltsága.
Az érintett Tag e joga gyakorlása során jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,
azonban e jog gyakorlása nem sértheti az adatok törléséhez való jogot.
Az érintett Tag e joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy
az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
8. §
Minimális adatkör
Az érintett Tag személyes adat ill. különleges adat szolgáltatása a Rózsakeresztes Rend
A.M.O.R.C. Egyesület és a Tag közötti egyesületi tagsági jogviszonyon és a vonatkozó
jogszabályok szerinti tájékoztatáson, valamint az érintett Tag önkéntes és kifejezett
hozzájárulásán alapul.
Az érintett Tag kizárólag a kapcsolattartáshoz szükséges, általa preferált elérhetősége(ke)t
valamint nevet köteles megadni. A személyes adatok e minimális körének elmaradása esetén
az egyesületi tagsági jogviszony – így a tanulmányi anyagok megküldése – nem valósítható
meg. Az adatszolgáltatás elmaradása egyéb következményekkel nem járhat.
9. §
Tagfelvétellel kapcsolatos adatkezelés:
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. szellemiségének megfelelően kiemelt jelentőséget
tulajdonít Tagjai védelmének, illetve e körben fokozott figyelmet fordít a Tagok - tudomására
hozott – adatainak védelmére.
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. egyesületben folyó munkásság alapfeltétele a kölcsönös
bizalom, melynek ápolására az Egyesület kiemelt figyelmet fordít. A Tag adatszolgáltatása
emiatt minden esetben teljes mértékben önkéntes.

A Tagfelvétel során az adatok megadása minden esetben a Tag szabad döntésén, önkéntes
hozzájárulásán múlik.
A csillaggal nem jelölt adatok megadása szükségszerű, mivel az érintett Jelölt felvétele során
a tagsági díj befizetéséhez kapcsolódóan, illetőleg az oktatási anyag megküldése során ezt az
adatot a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. erre feljogosított tisztviselői mindenképpen
megismerik, ugyanakkor a Tag szabadon dönthet arról, hogy aktív egyesületi részvétel esetén
hogyan kívánja használni.
Tekintettel arra, hogy a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. Egyesületnek 18 évét be nem
töltött természetes személy nem lehet Tagja, ezért a Tagfelvétel során szükségszerű ezt a
pontos adatot a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. az egyéb törvényi és jogszabályi
kötelezettségek megtartása érdekében.
Az *-al jelölt adatok megadása az érintett Jelölt szabad döntésén múlik, ismeretükben
jelentősen könnyebb a kommunikáció, azonban nem kötelező.
Az **-al jelölt adatok megadása vagy az adat megadásának megtagadása az érintett Jelölt
szabad döntésén múlik, megadásának megtagadása okán az érintett Tagot semmilyen hátrány
nem érheti.
A tagfelvételi kérelem egyéb kérdéseire adott válaszok olyan különleges, szenzitív adatoknak
minősülhetnek, melyek érintik vagy érinthetik a lelkiismereti és vallásszabadságot. Éppen
emiatt ezek megismerése kizárólag a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. által a vonatkozó
jogszabályok alapján erre kijelölt és feljogosított, titoktartási nyilatkozatot tett személyek szűk
köre számára lehetséges.
E szenzitív, különleges adatok és információk kezelése kimerül abban, hogy az adatkezelő
illetve az adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozó azokat az érintett Tag erre irányuló
kifejezett hozzájárulásával, annak visszavonásáig illetve módosításáig vagy a jogalap
megszűnéséig az érintett Tag jól elkülöníthetően, zártan kezelt anyagában őrzi.
10. §
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. jogos érdekei érvényesítése érdekében kezelt adatok
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mint Adatkezelő az érintett Tag hozzájárulása alapján, a
vonatkozó törvényi illetve jogszabályi rendelkezések szerint, jogszerű eljárása alátámasztása
illetve működése biztosítása valamint jogos érdekei érvényesítése céljából kezeli az érintett
Tag személyes adatait, a személyes adatok címzettjeiről - illetve a címzettek kategóriáiról –
való tájékoztatás mellett.
Az érintett Tag bármikor visszavonhatja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése
érdekében szükséges adatkezeléshez adott hozzájárulását, azonban ez nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
11. §
Automatizált adatkezelés
A Rózsakeresztes Rend AMORC.-nál illetve a www.amorc.hu weboldalon nem működik
automatizált adatkezelés.

Az érintett Tagra nem terjed ki olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
12. §
Tájékoztatás az adatkezelés további céljairól
Amennyiben a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mint adatkezelő a személyes adatokon a
gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést
megelőzően tájékoztatja érintett Tagot erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő
információról.
13. §
Az érintett Tag jogai
Az érintett Tag jogosult arra, hogy a személyes adatok Adatvédelmi r. szerinti helyesbítését,
törlését illetve teljes elfeledtetését, kezelésének korlátozását kérje.
Ebben az esetben az Adatkezelő a helyesbítésről, módosításról, törléséről és az adatkezelés
korlátozásáról minden olyan címzettet tájékoztat, akivel, illetve amellyel a személyes adatot
közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel,
emellett az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
14.§
Panasz
A Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C. kizárólag érintett Tagjaitól gyűjt személyes adatokat. Az
érintett Tag jogosult tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, továbbá – ha személyes
adatait nem tőle gyűjtötték, akkor – az adatok forrására vonatkozó valamennyi információra
valamint arra, hogy panaszát saját maga vagy erre jogosult képviselője benyújtsa a felügyeleti
hatósághoz.
A panaszt a felügyeleti hatósághoz címezve kell benyújtani. A felügyeleti Hatóság
megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410 www:
http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu )
A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
15.§
Jogorvoslati, kártérítési jog
Az érintett Tag adatvédelemhez kapcsolódó jogai törvényben, jogszabályban meghatározott
megsértése esetén jogosult lehet kártérítési jog érvényesítésére.

Az érintett Tagnak joga van az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony
bírósági jogorvoslathoz.
16.§
Jogszabályi háttér
Jelen tájékoztatót minden esetben a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban
kell értelmezni azzal, hogy kérdés felmerülése esetén a jogszabályok rendelkezéseit kell
figyelembe venni.
Az Adatvédelmi r. hatályos szövege elérhető a www.eur-lex.europa.eu felületen, míg az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (rövidített elnevezése: Infotv.) hatályos szövege a www.njt.hu felületen érhető el.
További kérdések felmerülése esetén a Rózsakeresztes Rend A.M.O.R.C., mint Adatkezelő az
1.§-ban szabályozott elérhetőségeken áll rendelkezésre.
Kelt: Tata, 2018. május 17.

