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AZ MNASZ-NÉL
LÉVŐ SZEMÉLYES ÉS CÉGSZERŰ ADATOK
KIADÁSÁRÓL SZÓLÓ ELŐÍRÁS
2004 (piros könyv)

A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség keretein belül nyilv
természetes személyek adatait (név, cím, telefon stb.) a vonatk
jogszabályok előírásai szerint kell kezelni.

Az MNASZ választott és kinevezett tisztségviselői, bizottsági é
tagjai, az Alapszabályban és az SZMSZ-ben rögzített hatáskör
feladataik ellátása érdekében – és csak e célból – indokolt esetbe
és felhasználhatják ezen adatokat az alábbi megkötésekkel:

1. Csak a betöltött tisztségükhöz tartózó szakterülethez és ha
adatokat igényelhetik meg az MNASZ titkárságától, az ada
céljának megjelölésével.

2. Az adatok átvételét és a jelen előírások tudomásul vételét aláír
igazolni.

3. Az adatok kezelésében kötelesek betartani az adatkeze
mindenkori jogszabályok előírásait.

4. Az adatokat csak az MNASZ szervezetén belül, és saját hatás
feladataik ellátása céljából használhatják, harmadik félnek (MN
kívüli jogi és természetes személy) tovább nem adhatják.

5. Amennyiben a rendelkezésükre bocsátott adatokat, vagy az
MNASZ szervezetén belül, a fent megnevezett tisztségviselői kö
– leosztott hatáskör gyakorlása, illetve kiszabott célfelada
céljából – kötelesek az átvevő személlyel az átvételt és 
tudomásulvételét ismételten igazoltatni és erről az MNASZ 
feljegyzés keretében, tájékoztatni.

6. Amennyiben megszűnik vagy megváltozik az adatok birtoklásá
MNASZ-ben a tisztségük, hatáskörük, feladatuk, vagy az MNA
mást írnak elő, kötelesek a részükre átadott adatokat – az 
együtt – az MNASZ titkárságán visszaszolgáltatni, valamint ny
adatokat hiánytalanul visszaadták és ezek másolatával sem
továbbiakban.

7. Az adatok „átadási átvételi” eljárásáról az MNASZ titkársága nyi

8. A fenti előírás be nem tartásával, megszegésével, a szabálytal
adódó jogkövetkezményekét az átvevő felelősséggel tartozi
adatkezelés miatt harmadik személy részéről felmerülő kárigé
helyett, helytállni köteles.
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