
Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről  

Tisztelt Tagunk/Megbízott! 

Összhangban a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet adatvédelemmel és 

adatkezeléssel kapcsolatos belső szabályaival, különösen az Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat és Tájékoztató rendelkezéseivel, valamint a 

vonatkozó jogszabályok előírásaival, a Mind-Diák Iskolai Szövetkezet ezúton 

tájékoztat, hogy tagi - és jövedelemnyilvántartásai, valamint megbízással 

kapcsolatos nyilvántartásai alapján személyes adatokat kezel az alábbiak 

szerint. 

 

Személyes adatnak minősül a természetes személlyel (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. 

 

Személyes adat csak akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz kifejezett 

hozzájárulását adja, vagy az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapul 

(kötelező adatkezelés), vagy a munkáltató jogos érdekén alapul. 

 

A Szövetkezet/Megbízó tagi vagy megbízási jogviszony előtti adatkelésének 

részletes leírását az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmazza. 

 

A kezelt adatok köre: tag családi és utóneve*, adóazonosító jel*, leánykori név, 

diákigazolvány kártyaszáma*, -érvényessége, másolata, születési idő és hely, 

édesanyja leánykori neve, személyi igazolvány száma, tagi megállapodásának 

kezdete*, megszűnése*, a TAJ szám*, állampolgársága, bankszámlaszám, 

oktatási intézmény megnevezése, tanulmányok várható befejezése, tagi 

jövedelem, személyazonosító igazolvány száma (külföldi állampolgároknál 

útlevélszám), érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, feladatok 

leírása, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés. Ha a 

biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, 

születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított 

állampolgárságát is kötelező bejelenteni*  

 

Kapcsolattartás adatok: Állandó lakcím*, ideiglenes lakcím*, e-mailcím 

telefonszám.  

Gyermek adatok: gyermek neve*, születési ideje,  adóazonosító*, Taj szám, 

állampolgársága, gyermek anyja lánykori neve, lakcíme. Házastárs/Szülő neve 

és adóazonosító jele.  

Megváltozott munkaképességű személyek státusza: orvosi igazolás, 

határozatok, adókedvezmény nyilatkozata, komplex minősítése, felülvizsgálat 

ideje, rehab kártya, rokkant igazolás, nyugdíjjelleg igazolása. 

 

https://www.minddiak.hu/adatvedelem


Dokumentumai: 

erkölcsi bizonyítvány, orvosi alkalmassági, bankszámla nyilatkozat, szülői 

engedély, tagi keretmegállapodás, eseti megállapodás és letiltás adatok. 

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó 

megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye. 

 

A *-gal jelölt adatok kezelése és elsőfokú adóhatóság felé történő bejelentése 

a 2017. CL. törvény 1. melléklet 3. pontja alapján kötelező. 

 

Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén: családi és utónév*, 

születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel*, 

TAJ szám*, egyszerűsített munka jellege*, munkakör megnevezése*, FEOR 

kódja, munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*, alkalmi munka esetén 

a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként)*, rendes munkaidő, 

személyi alapbér, bankszámlaszám, email cím, munkavégzés helye. 

 

A *-gal jelölt adatok kezelése a 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján, a 

bejelentési kötelezettség teljesítése miatt, kötelező. 

 

A Szövetkezet/Megbízó a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles 

olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Tag/Megbízott, mint biztosított 

nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a 

Szövetkezet/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre 

vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét, így 

ezen adatok vonatkozásában az adatkezelés szintén kötelező. 

 

Az adatkezelés célja a Szövetkezet/Megbízó jogszabályok szerinti 

kötelezettségeinek teljesítése. 

 

Szövetkezet/Megbízó az adatokat a Tag kilépésének naptári éve végétől 

számított 5 évig tartja nyilván, kivéve a tagi-, j ö v e d e l e m - és 

társadalombiztosítási nyilvántartásokat, amelyeket leselejtezni nem lehet. 

 

Szövetkezet/Megbízó a jogszabályi kötelezettségek teljesítése okán, a 

jogszabályokban meghatározott, az Adatvédelmi és Adatbiztonsági 

Szabályzatban is nevesített adatokat átadja az illetékes elsőfokú állami adó- 

és vámhatóságnak. 

 

Tájékoztatom a Tagot/Megbízottat, hogy a feladatellátás helyszínén 

kamerarendszer működik. A kamerarendszer jogalapja a Szövetkezet/Megbízó 

jogos érdeke, általános célja a vagyonvédelem. Az egyes kamerák 

elhelyezkedését, célját, adatkezelés időtartamát, és további információt a 

Kameraszabályzat és mellékletei tartalmaznak, amelyek papír alapon 

elérhetőek a Szövetkezet/Megbízó székhelyén. 

 



Amennyiben diákszövetkezetben feladatot teljesítesz, úgy személyes adataid 

a Szövetkezet együttesen, közösen kezeli a megbízó Partnerrel, akit Neked a 

Szövetkezet előzetesen bemutatott, megnevezett. 

 

Tájékoztatunk, hogy a Szövetkezet/Megbízó a Tag/Megbízott adatai 

vonatkozásában adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozó adatait az 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat I. sz. melléklete tartalmazza. 

 

Értesítünk, hogy adataid kezeléséről a Szövetkezet/Megbízó elérhetőségein 

(cím: mindenkori telephelyeinek címei, telefonszám: mindenkori telefonszámai, 

e-mail: adatkezeles@minddiak.hu) tudsz bővebb információt kapni. Itt 

kérheted adatainak módosítását, helyesbítését, továbbá a kötelező 

adatkezelés kivételével azok törlését, zárolását, itt kérheted és ezeken az utakon 

élhetsz egyéb jogaiddal, valamint önkéntes hozzájárulásod (ha az 

adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapult) itt vonhatod vissza. Információs 

önrendelkezési jogodnak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhetsz a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségein (cím: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400), továbbá 

bírósághoz is fordulhatsz. 

 

 

 

képviseletre jogosultak együttesen  

Mind-Diák Iskolai Szövetkezet 


