A MAGYAR SZAK-ÉS SZÉPIRODALMI SZERZŐK ÉS KIADÓK REPROGRÁFIAI
EGYESÜLETE (MASZRE)
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Jelen Szabályzat célja, hogy a Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók
Reprográfiai Egyesülete (továbbiakban: "Egyesület") Alapszabályával és más
szabályzataival, valamint a Polgári Törvénykönyv, az egyesületekre vonatkozó egyéb
jogszabályok és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infotörvény") előírásaival összhangban szabályozza
az Egyesület adatkezelési tevékenységét. A jelen Adatkezelési Szabályzatot az Egyesület
Alapszabálya XVI.2.2.1. pontjának értelmében a Vezetőség állapítja meg és módosítja.
I. Az adatkezelés célja
Az Egyesület az Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a szerzői
jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt (továbbiakban: "Szjt."), közös jogkezeléssel
kapcsolatos tevékenységének ellátása céljából kezeli a reprográfiai jogdíjra jogosultak
(továbbiakban: "Jogosultak"), valamint ezen belül az Egyesület tagjainak (továbbiakban:
"Tagok") személyes adatait.
Ennek keretében az Egyesület kezeli a Jogosultak és a Tagok személyes adatait a
reprográfiai jogdíjak érvényesítése és a Jogosultak közötti felosztása céljából. Az Egyesület
továbbá kezeli a Jogosultak és a Tagok személyes adatait abból a célból is, hogy
nyilvántartást vezessen az általa végzett közös jogkezelés alá tartozó művekről, illetve ahhoz
kapcsolódóan a Jogosultakról és a Tagokról.
Ezen túlmenően, az Egyesület kezeli Tagjainak személyes adatait abból a célból is,
hogy a Tagok az Egyesület Alapszabályában és egyéb szabályzataiban (így például a
Tagsági Szabályzatban) meghatározott, tagságukból eredő jogaikat és kötelezettségeiket
gyakorolhassák (így például, hogy tisztséget vállalhassanak az Egyesületben). Ennek
keretében az Egyesület a Tagok listáját a honlapján (http://maszre.hu/) elérhetővé teszi a
nyilvánosság számára.
II. Az adatkezelés jogalapja
Az Egyesület a Jogosultak és a Tagok személyes adatait a fent meghatározott célból
azok előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli.
A Jogosultak a műbejelentési regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és az
Egyesület részére történő eljuttatásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Egyesület személyes adataikat a reprográfiai jogdíjak
érvényesítése és felosztása céljából kezelje.
A Tagok az Egyesületbe történő belépésük során, az Egyesület Alapszabálya
VIII.2.4. pontjának értelmében a belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával, valamint az
Egyesület részére adott megbízás aláírásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az Egyesület személyes adataikat a fent meghatározott
célokból kezelje.
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III. A kezelt adatok köre
Az Infotörvény alapján személyes adat az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Az Egyesület a Jogosultak és a Tagok alábbi személyes adatait kezeli: név, álnév
(amennyiben van ilyen), cím, telefonszám, e-mail cím, adószám/adóazonosító jel, TAJ szám,
folyószámla szám, anyja neve, születési hely és idő, a Jogosult művének/műveinek címe,
műfaja, kiadója, megjelenésének éve, terjedelme és ISBN száma. Ezen túlmenően,
amennyiben a Jogosult jogutódnak minősül, az Egyesület kezeli a jogutódlást, illetve a
vagyoni jogok megszerzését bizonyító jogerős közjegyzői végzéssel, öröklési
bizonyítvánnyal vagy bírósági ítélettel kapcsolatos személyes adatokat is.
Az Egyesület a fentieken túlmenően kezeli a Tagok tagsági osztályára vonatkozó
információt és a tagsági jogaik és kötelezettségeit gyakorlásával kapcsolatos egyéb
személyes adatokat, így például a betöltött tisztségekre vonatkozó személyes adataikat. Az
Egyesület a honlapján nyilvánosan csak a Tagok nevét és tagsági osztályát teszi elérhetővé.
IV. Az adatok megismerésére jogosult személyek
A Jogosultak és a Tagok személyes adataihoz csak az Egyesület tisztségviselői és
munkavállalói, és ezen belül is azok férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés hivatkozott
céljainak megvalósítása érdekében azok megismerése feltétlenül szükséges.
Az Egyesület Alapszabályának értelmében az Egyesület működése során keletkezett
iratokba a Tagok megkötés nélkül betekinthetnek, amennyiben az mások jogát vagy jogos
érdekét - különös tekintettel a személyiségi jogokra, a személyes adatok és a szellemi
alkotások védelmére, valamint az üzleti titokra - nem sérti vagy nem veszélyezteti.
A Tagok és a Jogosultak személyes adatainak feldolgozása céljából az Egyesület
által megbízott adatfeldolgozónak a titoktartási szabályok szigorú betartásával adható csak
át személyes adat.
Az Egyesület a jelenleg hatályos adatvédelmi törvény és előírások értelmében tagjai
és a nyilvántartott jogosultak személyes adatait más személynek vagy szervezetnek a
szigorú titoktartási kötelezettség miatt nem adhatja át.
V. Az adatok biztonsága
Az Egyesület a Jogosultak és a Tagok személyes adatai biztonságának és bizalmas
jellegének megőrzése érdekében ésszerű technikai és szervezési intézkedést tesz, és az
aktuális jogi változások és/vagy technikai fejlődés alapján rendszeresen felülvizsgálja és
fejleszti azokat.
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VI. Az adatkezelés időtartama
A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Jogosult, illetve a Tag
hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (ami a Tagok esetében egyúttal az Egyesületből
történő kilépést és így a tagsági jogviszonyuk megszűnését jelenti), illetve a jogszabályok és
az Egyesület egyéb szabályzatai által meghatározott leghosszabb ideig kezeli a Jogosultak
és a Tagok személyes adatait az adatkezelés céljainak megfelelően.
VII. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Infotörvény vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően a Jogosultaknak és a
Tagoknak lehetőségük van személyes adataikhoz hozzáférni, azokat ellenőrizni, továbbá
személyes adataik helyesbítését, törlését és zárolását kérni. Személyes adataik kezelésével
kapcsolatban az Infotörvény által biztosított jogvédelmi eszközök is a Jogosultak és a Tagok
rendelkezésére állnak, így különösen a jogosultak személyes adataik megsértésével
kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulni.
Budapest, 2015. május 12.

a MASZRE elnöke sk.
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