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 GDPR őrület  

 

 

Ezúton tájékoztatunk minden civil szervezetet, hogy az európai adatvédelmi rendelet (GDPR) gyakorlatilag minden civil
szervezetre  vonatkozik. Sajnos nincs olyan egyesület, alapítvány, szövetség, amelyik ne kezelne személyes adatokat.

Óvnánk azonban mindenkit attól, hogy téves, vagy csupán  üzleti érdekek szerint formált információk alapján
rendeljenek meg adatkezelési/adatvédelmi szabályzatokat, tájékoztatókat, számítógépes programokat.

Az első lépés, hogy legyünk tisztában azzal, hogy milyen adatokat is kezelünk. A rendelet szerint nem minden
szervezetnek kötelező adatvédelmi nyilvántartást készítenie. Az adatok, illetve az ezek kezelésével, feldolgozásával
kapcsolatos tevékenységek áttekintése mégis praktikus. Abban segít, hogy ne dolgozzunk feleslegesen, illetve tudjuk
mire adunk ki pénzt, ha a szabályzatunkat, tájékoztatóinkat szolgáltatóval dolgoztatjuk ki.    

Ezért adunk most közre egy sablont ahhoz, hogy bármely szervezet elkészíthesse a saját
adatnyilvántartását/adattérképét.  

A salbon a GDPR alapján készült, a rendeletben megjelenő tartalmakat képezi le. 

A sablon egyedi fejlesztés. Szívesen bocsátjuk a szervezetek rendelkezésére, de kérünk mindenkit, hogy tartózkodjon
annak terjesztésétől. 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy várhatóan szeptemberre készülnek el azok a tanácsadó tartalmak, minták, amelyekkel
segíteni tudjuk a szervezetek megfelelését. Ezután tervezünk további információs rendezvényeket tartani a kérdésről. 

Nem gondoljuk, hogy a civil szervezetek lennének azok, akiknek adatkezelési tevékenységét az illetékes hatóság
kiemelten fogja kezelni. Ezért indokolatlannak találjuk a pánikot a kérdésben.  

A sablon elérhető: itt

 

 

 
Megtévesztő megkeresések a civil szervezetek beszámolóival

kapcsolatban
 

 
 Mivel változatlanul kapunk jelzéseket azzal kapcsolatban, hogy a szervezeteket a letétbe helyezett beszámolóik,

közhasznúsági mellékleteik alapján - bírsággal fenyegetve – keresi meg egy vállalkozás.
Ezért megismételjük az Országos Bírósági Hivatal korábban közzétett állásfoglalását.
"Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő
megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében
törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják a civil szervezetek beszámolóit.
Ezáltal megelőzhetik az esetleges retorziókat.

 

http://www.erke.hu/?p=1686


Felhívjuk a figyelmet, hogy a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH feladata kizárólag azok
nyilvántartása és közzététele. Az OBH tartalmában, érdemében nem vizsgálja a beszámolókat, valamint a civil
szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ilyen vizsgálatokra ugyanis nincs hatásköre. 
Kérjük, ha ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes
törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak."
forrás: birosag.hu

 

 Nekünk üzen Czetz János honvédtábornok pályázat  

 

 

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Örmény Önkormányzat és a Csíkkörzeti Magyar Örmény Szentháromság Alapítvány
pályázatot hirdet Magyarországon és Romániában élő magyar, valamint Argentínában élő argentin és magyar fiatalok
számára. A kiírás célja a székely örmény származású Czetz János honvédtábornok, továbbá a 48/49-es
szabadságharc emlékének ápolása az ifjúsági közösségek támogatása által, valamint ezen személyek és közösségek
Magyarországgal való kapcsolatának ápolása, közösségteremtés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170-ik
évfordulója alkalmából.

A cél az, hogy a lehető legtöbb fiatal (14-25 év) értesüljön a pályázati lehetőségről és részt vegyen a
megmérettetésben. A pályázat Magyarországon, Romániában és Argentínában is ki van írva. A nyeremény:
székelyföldi tábor valamint egy Budapest-Buenos Aires útvonalra szóló repülőjegy.

A felhívást az alábbi linkről lehet letölteni:

https://fovarosiormeny.hu/palyazati-leiras/

További információk:

https://www.facebook.com/Nek%C3%BCnk-%C3%BCzen-Czetz-J%C3%A1nos-honv%C3%A9dt%C3%A1bornok-
1251475504888906/

 

 

 
 

 

Elérhetőségeink:

Név: Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület
 Cím: 3530 Miskolc Melinda u. 24. II/3.

 Telefon: 46/611-559

E-mail cím: bazmegye.cic@erke.hu
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 Ide kattintva leiratkozhat a hírlevélről!  
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