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Tisztelt Jelentkező! 
 
 
Köszönjük, hogy az Internetes Bélyeggyűjtő Klub tagja kíván lenni, és adatainak megadása 
mellett, megtisztel bennünket bizalmával. 
 
Kérjük, hogy olvassa el az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot, melynek célja, hogy 
megmutassuk, adatait bizalmasan, a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük. Csak abban 
az esetben vehetjük fel tagjaink sorába, amennyiben elfogadja az alábbi adatvédelmi 
nyilatkozatot. 

IBK ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

1. Adatok kezelése 

• A jelentkezéskor kitöltött „Belépési Nyilatkozat” űrlapon megadott személyes 
adatainak kezeléséhez jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával járul hozzá. 

• Adatkezelők (továbbiakban Adatkezelők): 
o  az Internetes Bélyeggyűjtő Klub (továbbiakban IBK, elérhetőség: 

http://ibk10025.hu honlapon közzétett) 
o Magyar Bélyeggyűjtő Szövetség (továbbiakban MABÉOSZ, elérhetőség: 

http://www.mabeosz.hu honlapon közzétett). 
• Az adatkezelés során az Adatkezelők külső adatfeldolgozó céget vagy személyt nem 

vesznek igénybe. 

2. Személyes adatok védelme 

• Az Adatkezelők adatkezelésének célja, hogy az Ön adatait az IBK és a MABÉOSZ 
tagnyilvántartásában tárolja, valamint az IBK tagjai és a MABÉOSZ tagjai számára 
elérhetővé tegye kapcsolatfelvétel, értesítés céljából, amíg az Ön tagsági viszonya 
fennáll. Kapcsolatfelvétel céljára az IBK és MABÉOSZ tagok számára kiadható 
adatok: vezetéknév és keresztnév, postacím, telefonszám, email cím. A „Belépési 
Nyilatkozat” űrlapon kérheti adatai nem nyilvános kezelését, amely azt jelenti, hogy 
adatai nem adhatók ki kapcsolatfelvételre sem. 

• Az Adatkezelők az adatkezelést a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. (adatvédelmi törvény) alapján végzik. 

• Tagsága megszűnése után az Ön adatai archiválásra kerülnek, kapcsolatfelvételre sem 
adhatók ki. 

• Amennyiben adataiban változás állna be, kérjük, tájékoztassa az Adatkezelőket a 
módosult adatokról (elérhetőség: http://ibk10025.hu honlapon). Ennek 
elmulasztásából eredő kárért, illetve bármilyen ebből adódó egyéb hátrányért az 
Adatkezelők nem vállalnak felelősséget. 

• Ön ezen nyilatkozattal tudomásul veszi, hogy az Ön által megadott adatok az 1992. évi 
LXIII. tv. szerinti különleges adatot /faji eredetre, nemzetiségi és etnikai 
hovatartozásra, politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, 
egészségi állapotra, káros szenvedélyre stb./ vonatkozó információt nem tartalmaznak. 

• Az Ön által szolgáltatott adatokat az Adatkezelők másik félnek nem adják ki. 
• Adatkezelők fenntartják a jogot és egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

Adatvédelmi politikájukat a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően módosítsák. 

http://ibk10025.hu
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• Adatvédelmi politikájuk bármilyen változásáról az Adatkezelők a honlapjukon 
tájékoztatást adnak, kezelt adatainak tulajdonosait pedig a változásokról e-mail útján, 
vagy postai úton értesítik.  

3. Technikai adatvédelem  

• Adatkezelők megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
betartják azokat az eljárási szabályokat, melyek az adatvédelmi törvény 
rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. 

• Ön ezen nyilatkozattal kijelenti, hogy az Adatkezelők az adatkezelés körén kívül eső 
elháríthatatlan ok miatt bekövetkező adatátviteli kapcsolat hibájából, illetve annak 
működésképtelenségéből eredő kárért, hátrányért való felelősségét kizárja. 

• Ön ezen nyilatkozattal tudomásul veszi, hogy az Ön által esetlegesen megküldött, 
csatolt állományokat Adatkezelők vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek 
vetik alá. 

4. Tájékoztatás kérése és jogorvoslat 

• Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (elérhetőség: az 
Adatkezelők honlapjain közzétett). 

• Ön az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat az 
Adatkezelőknél, amennyiben jogellenességet tapasztal személyes adatai kezelésében. 

Nyilatkozat 

Az Adatvédelmi nyilatkozatot megértettem és elfogadtam. Büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy a „Belépési Nyilatkozat” űrlapon kizárólag a saját adataimat 
adtam meg, és az általam szolgáltatott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 
 


