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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") valamint a AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(továbbiakban: „Rendelet”) 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 Adatkezelő neve és székhelye
Név: Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete
Székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.
E-mail cím: info@maszre.hu
Telefonszám: 343-2537
II. Az adatkezelés célja
Az Egyesület az Alapszabályában és egyéb szabályzataiban, valamint a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvényben foglalt (továbbiakban: "Szjt."), valamint a szerzői jogok és a
szerzői joghoz kapcsolódó jogok közös kezeléséről szóló 2016. évi XCIII. törvény
(továbbiakban „Törvény”) alapján 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
2.1 Jogosultak adatkezelése
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Az Egyesület a Jogosultak személyes adatait a Rendelet 6.§ c) pontja és a Törvény 48.§-a
alapján azért kezeli, mivel az adatkezelés az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges.
Amennyiben a Jogosult személyes adatai az Egyesületnek más közös jogkezelőtől nem
állnak rendelkezésére, és a Jogosult sem bocsátja az Egyesület rendelkezésére a
személyes adatait, az Egyesület nem tudja a Törvény alapján fennálló, jogdíj fizetésére
vonatkozó kötelezettségét teljesíteni a Jogosult részlére.
Amennyiben a személyes adatok közvetlenül a Jogosultól kerülnek felvételre, akkor a
Jogosult a műbejelentési regisztrációs lap kitöltésével, aláírásával és az Egyesület részére
történő eljuttatásával előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az Egyesület személyes adataikat a reprográfiai jogdíjak érvényesítése és felosztása
céljából kezelje.
2.2 Tagok adatkezelése
Az Egyesület a Tagok személyes adatait a Rendelet 6.§ c) pontja és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:63.§ (1) bekezdése alapján a tagság
nyilvántartása érdekében valamint ezzel összhangban a fent meghatározott célokból a
Tagok előzetes, önkéntes, kifejezett és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli.
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.
Az Egyesület nyilvántartásainak vezetése számítógépen történik.
III. A kezelt adatok köre
A Jogosultakra vonatkozó személyes adatokat az Egyesület vagy közvetlenül a Jogosulttól
vagy pedig a Törvény 41.§ (4) alapján más jogkezelő szervezettől szerzi meg.
A Tagra vonatkozó személyes adatokat az Egyesület közvetlenül Tagtól szerzi meg.
Az Egyesület a Jogosultak és a Tagok alábbi személyes adatait kezeli:
Személyes adat
teljes név
álnév
lakcím/tartózkodási
hely
email cím
telefonszám
adóazonosító

Adatkezelési cél
személy
beazonosítása
személy és mű
beazonosítása
kapcsolattartás

kapcsolattartás
kapcsolattartás
adókötelezettség
teljesítése
anyja neve
munkavállaló
beazonosítása
születési hely és idő munkavállaló
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lakóhely és
tartózkodási hely
adóazonosító
TAJ-szám
bankszámla száma
Jogosult
művének/műveinek
címe, műfaja,
kiadója,
megjelenésének
éve, terjedelme és
ISBN száma

beazonosítása
kapcsolattartás,
utazási
költségtérítés
adókötelezettség
teljesítése
TB-kötelezettség
teljesítése
jogdíj kifizetése
jogdíj számítása

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. A tagok személyére
vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
IV. Az adatok megismerésére jogosult személyek, adattovábbítás, adatfeldolgozók
A Jogosultak és a Tagok személyes adataihoz csak az Egyesület tisztségviselői és a
feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal
rendelkező munkavállalói, és ezen belül is azok férhetnek hozzá, akiknek az adatkezelés
hivatkozott céljainak megvalósítása érdekében azok megismerése feltétlenül szükséges.
Ezen, személyes adatokhoz hozzáférő személyek a szakmai referens, gazdasági referens,
gazdasági vezető és az igazgató munkakört betöltő munkavállalók.
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 jelenleg a következő adatfeldolgozók
adatfeldolgozásra vonatkozó szerződés alapján.



szolgáltatásait

veszi igénybe

EURO-AUDIT Kft. (székhelye 1043 Budapest, Bocskai u. 26.) – könyvvizsgálói
szolgáltatások
Fodor Mánuel egyéni vállalkozó (7400 Kaposvár, Arany János u. 21. 3/2.) –
rendszergazda
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Kismester Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhelye: 2481 Velence,
Solt köz 20.) – tárhelyszolgáltatás. A személyes adatokat az adatfeldolgozó 2040
Budaörs, Ipartelep u. 13-15., címen található szerverein tárolja.

Az Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe,
akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendeletnek megfelelő,
érinettek jogainak védelmét biztosító, technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
A Jogosultak személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra
kerülhetnek, anonimizált módon.
A Jogosult és a Tagok személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon
kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.
Az Egyesület a Tagok és a Jogosultak személyes adatait más személynek vagy
szervezetnek – jogszabály által előírt esetek kivételével vagy a Jogosult ill. Tag
hozzájárulása hiányában - nem adja át.
Az Egyesület a Törvény 48.§ (3) alapján az általa képviselt Jogosult nevéről és lakcíméről
vagy tartózkodási helyéről tájékoztatást ad az Szjt. 41/A. § (1) bekezdése, valamint az árva
mű felhasználásával kapcsolatos részletes szabályokról szóló kormányrendelet alapján
jogosultkutatást végző személy vagy szervezet részére. Az így átadott személyes adat
kizárólag a jogosultkutatás céljára használható, az ehhez szükséges módon, mértékben és
ideig.
Az Egyesület továbbítja a Jogosult személyes adatait abban az esetben is, ha a Törvény
41.§ (4) alapján a Jogosult felkutatása érdekében másik belföldi vagy EGT-államban
letelepedett közös jogkezelő szervezet tájékoztatást kér az Egyesülettől..
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 különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.
A szerverterem a T-Systems Magyarország Zrt. tulajdona, azaz a szerver zárható,
tűzbiztos, klimatizált helyiségben található. A szerverhez fizikailag csak a jogosultak tudnak a
hozzáférni. A rendszerbe csak a jogosult felhasználók, egyedi azonosítóval, jelszóval tudnak
belépni.
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VI. Az adatkezelés időtartama
A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Tag személyes adatait a
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 szükséges ésszerű
időtartamig kezeli az adatkezelés céljainak megfelelően.
A fentiekben meghatározott célok érdekében az Egyesület a Jogosult személyes adatait a
hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, illetve a jogszabályok (különösen a Törvény
valamint az adó-, TB-jogszabályok) és az Egyesület egyéb szabályzatai által meghatározott
és előírt időtartamig kezeli az adatkezelés céljainak megfelelően.
VII. Az érintettek jogai
A Jogosultat és a Tagot az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.
Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.
Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból,
amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja
nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi
kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet
által előírt esetekben.
e) Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az
Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez.
f) Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy
bírósághoz fordulhat.
a)
b)
c)
d)

Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti jogain alapuló 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, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
VIII. Jogorvoslatok
Fenti jogainak megsértése esetén a Jogosult és a Tag jogosult jogorvoslatért fordulni az
Egyesülethez az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.
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Az Egyesület köteles az iigyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától

számÍtott
legrövidebb idó alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában,
az érintett erre irányuló kérelméreírásban megadni a tájékoztatást.

a

és a Tag Nemzeti Adatvédelmi és
(1125
Budapest Szilágyi Ezsébet Íasor 22lc., tel: +36 1lnformációszabadság Hatósághoz
'1_391"1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
391-140o fax: +36
Fenti jogainak megsértése esetén Jogosult

Jogsérelem esetén Jogosult és a Tag jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz fordulni és kártérítést,ill. sérelemdíjatkövetelni.

Budapest, 2018' május 25.

Magyar Szak. és
Szépirodtlmi Szerzők
és Kiadó k t{'e prográfiai
Dgyusü lete
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