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1.    A Szabályzat célja 
Jelen szabályzat célja a Ligmincha Magyarország Bön Buddhista Egyesület (székhely: 1114 Budapest, 
Eszék utca 18., nyilvántartási szám: 01-02-0016212, cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, továbbiakban: a    
Ligmincha Magyarország) adatkezelési politikájának rögzítése a mindenkori adatvédelmi 
szabályozásnak megfelelően. A Ligmincha Magyarország a működése során betartja az adatvédelemre 
és a magántitokra vonatkozó jogszabályokat, és az egyesület tagjai tisztában vannak az adatvédelemre 
vonatkozó jogszabályok tartalmával és hatóságok által előírt kötelezettségeikkel. 

 
 

2.    A Szabályzat tárgyi és időbeli hatálya 
A Szabályzat kiterjed a Ligmincha Magyarország által kezelt és tárolt minden személyes adatra, az 
adatok kezelési céljára és időtartamára, valamint vonatkozik a Ligmincha Magyarország tevékenységi 
köreire, kapcsolataira. 
Az egyesület minden tagjak köteles betartani a jelen Szabályzatban foglaltakat, amikor valamely 
magánszemélyre vonatkozó személyes adatokat kezel. A Ligmincha Magyarország továbbá megfelelő 
folyamatokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy a vele szerződéses jogviszonyban álló kiszervezett 
tevékenységet végző szolgáltatók és más vállalkozások is megfeleljenek a szükséges előírásoknak. 
A személyes adatok kezelése a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódik. Az adatkezelés 
időtartama: a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig vagy az érintett 
kérelmére történő törlésig. 
Jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától lépett 
hatályba. 
 

 
 

3.    Az adatkezelés alapelvei 
Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a Ligmincha Magyarország a személyes adatok 
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható  módon  végzi. Az 
érintetteknek számára a tájékoztatást tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető módon 
nyújtja, világos és közérthető nyelven fogalmazza meg. 
Célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű  célból 
történik, és azokat a Ligmincha Magyarország nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető 
módon. 
Adattakarékosság: a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és 
relevánsak, és meghatározott tevékenységekre korlátozódnak. 
Korlátozott tárolhatóság: A kezelt személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az 
érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi 
lehetővé. A személyes adatok ettől hosszabb ideig történő tárolására csak közérdekű adatok 
archiválása céljából, történelmi vagy tudományos kutatási célból, vagy statisztikai célból kerülhet sor. 
Integritás és bizalmas jelleg: a Ligmincha Magyarország a személyes adatok kezelését oly módon 
végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a 
személyes adatok megfelelő biztonsága - az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 
Elszámoltathatóság: A Ligmincha Magyarország felelős a jelen Szabályzatnak való megfelelésért, 
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.



 

 
 
 

4.    Az érintettek jogai 
A Ligmincha Magyarország megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat 
írásban vagy más módon  –  ideértve adott esetben az elektronikus utat is –  adja meg. Az érintett 
kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 
személyazonosságát. 

 
 

Az érintett jogosult arra, hogy a Ligmincha Magyarország visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 
arra, hogy a személyes adataihoz és az adatkezeléshez kötődő információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Ligmincha Magyarország indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

 
 

A Ligmincha Magyarország pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; az érintett visszavonja az adatkezelés alapját 
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; az érintett tiltakozik az adatkezelése 
ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen 
kezelték. 

 
 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Ligmincha Magyarország korlátozza az adatkezelést. 
 
 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Ligmincha Magyarország rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a 
Ligmincha Magyarország akadályozná. 

 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az 
adatfelvételénél jelzett módon, illetve a Ligmincha Magyarország feltüntetett elérhetőségein. A 
Ligmincha Magyarország zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy 
a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig 
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Ligmincha Magyarország a 
személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve, ha az adatok 
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, 
helyesbítésére 30 nap áll a Ligmincha Magyarország rendelkezésére. 

 
 

5.    Az adatkezelés jogalapjai 
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete II. fejezet 6. cikk.



 

 
 
 

6.    Adatok tárolásának módja, adatkezelés biztonsága 
A gyűjtött személyes adatok kezelését  a Ligmincha Magyarország oly módon végzi, hogy megfelelő 
technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő 
biztonságát. A Ligmincha Magyarország az adatok védelme érdekében a tudomány és technológia állása  
és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülménye és céljai, valamint a  
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett,  változó  valószínűségű  és súlyosságú  
kockázat  figyelembevételével  mind  az  adatkezelés  módjának  meghatározásakor,  mind pedig az 
adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. 
A Ligmincha Magyarország a tőle telhető legnagyobb mértékben gondoskodik arról, hogy megfelelő 
titoktartási   kötelezettségvállalás,   valamint   technikai   és   szervezeti   biztonsági   intézkedések   által 
megakadályozza   az   információk   és   adatok   jogosulatlan   vagy   jogszerűtlen   megosztását   vagy 
feldolgozását, véletlenszerű elvesztését, megsemmisítését vagy sérülését. Az információkhoz csak a 
megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársak férhetnek hozzá. 

 
 

7.    Az adatkezelés időtartama, adatok módosítása, törlése 
A Ligmincha Magyarországgal  közölt személyes adatokat  a Ligmincha Magyarország csak  addig őrzi 
meg,  amíg  arra  a  célra,  amelyre  az  érintett  azokat  megadta,  szükség  van,  illetve  ameddig  azok 
megőrzésére törvényi előírás kötelezi. 

 
 

A  felhasználó  által  megadott  adatokat  a  felhasználó  írásos  kezdeményezésére  az  adatkezelő  10 
munkanapon belül törli vagy módosítja. Ezt az igényt a ligmincha.mo@gmail.com e-mail címen lehet 
bejelenteni. 

 
 

8.    Adatok továbbítása 
Tudatában vagyunk annak, hogy az érintettek adatai értéket képviselnek és a Ligmincha Magyarország 
mindent megtesz annak érdekében, hogy azokat adatkezelése során megvédjük. 
A Ligmincha Magyarországgal közölt személyes adatokat a Ligmincha Magyarország megoszthatja a 
partnereivel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett az adatokat közölte. 
A  Ligmincha  Magyarország  a  gyűjtött  személyes  adatokat  megfelelő  biztonsági  intézkedések  és 
szerződéses    keretek    mellett    továbbíthatja    a    Ligmincha    Magyarország    adatait    feldolgozó 
információtechnológiai,  identitáskezelési,  webhely-üzemeltetési,  adatelemzési,  biztonsági  mentési, 
adatbiztonsági  és  tárolási,  bérszámfejtési,  valamint  egészségügyi  szolgáltatásokat  nyújtó  harmadik 
félnek. 
A   Ligmincha   Magyarország   a   vonatkozó   jogszabályokkal   összhangban   továbbíthatja   adatait   a 
bűnüldözési hatóságoknak, szabályozó vagy egyéb kormányzati szerveknek vagy más harmadik félnek, 
amennyiben azt számunkra jogszabály írja elő. 
Egyéb harmadik felekkel és más partnerekkel nem oszt meg másodlagos vagy nem kapcsolódó célú 
információkat, kivéve, ha ennek ellenkezőjére az adatgyűjtéskor felhívta a figyelmet. 

 
 

9.    Az adatkezelési szabályzat módosítása



 

 
Az  adatkezelő  fenntartja  magának  a  jogot,  hogy  a  jelen  Adatvédelmi  és  adatkezelési  szabályzatot 
egyoldalú  döntésével  bármikor  módosítsa.  A  jelen  szabályzat  módosítását  követően  valamennyi 
érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. 

 
 

10.  Legfontosabb Irányadó jogszabályok 
Magyarország Alaptörvénye 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete. 
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
2013 évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban 1981. január 28. 
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény. 

 
 

11.  Illetékes hatóságok 
Amennyiben az  érintett  úgy  érzi,  hogy  a  Ligmincha Magyarország  a személyes  adatokat  nem  az  
itt megjelöltek   szerint   vagy   a   hatályos   törvénynek   megfelelően   kezeli,   jogorvoslati   lehetőséggel, 
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C. 


