Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Adatvédelmi Tájékoztató

Az adatkezelés célja:
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban: Adatkezelő vagy SINOSZ)
tagjai részére nyújtott érdekvédelmi és Alapszabályában rögzített egyéb tevékenységeivel
kapcsolatban kezeli a tagok és a tagként belépni kívánók adatait, kizárólag az Alapszabályban
rögzített célok teljesítése érdekében. A SINOSZ csak olyan személyes adatot kezel, amely az
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
Az Adatkezelő adatai:
Az Adatkezelő neve:

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Az Adatkezelő címe:

1068 Budapest, Benczúr u. 21.

Az Adatkezelő elérhetősége: telefon: (06-1) 351-04-34
e-mail: info@sinosz.hu
Az Adatkezelő honlapja:

www.sinosz.hu

Az adatvédelmi tájékoztató célja:
A SINOSZ tagjainak és a tagként belépni kívánóknak a rövid tájékoztatása adatvédelemmel
kapcsolatos jogaikról és lehetőségeikről, és az adatvédelmi eljárásokról. Az adatvédelmi
tájékoztató nem azonos a SINOSZ Adatvédelmi Szabályzatával, mely a www.sinosz.hu
oldalon található. Az Adatvédelmi Szabályzat a jelen Adatvédelmi tájékoztatónál bővebb,
jogi részletességgel megírt szabályzat.
Néhány fontos fogalom:
Az érintett: a személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. A
részletes jogi fogalom az Adatvédelmi Szabályzat 3.1. pontjában található.
Személyes adat: Minden olyan adat, ami a természetes személy taggal, vagy a tagként belépni
kívánó természetes személlyel összefüggésbe hozható. A részletes jogi fogalom az
Adatvédelmi Szabályzat 3.2. pontjában található.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A tag vagy a tagként belépni kívánó személy, adatvédelmi
tájékoztatást követő, félreérthetetlen beleegyezése az általa önkéntesen megadott személyes
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adatainak kezelésébe. A részletes jogi fogalom az Adatvédelmi Szabályzat 3.5. pontjában
található.
Tiltakozás: Az érintett bármilyen kifogása az adatkezelés ellen. A részletes jogi fogalom az
Adatvédelmi Szabályzat 3.2. pontjában található.
A további lényegi adatvédelmi jogi fogalmak (pld. adatkezelő, adatkezelés, adatfeldolgozás,
adattörlés, adatvédelmi incidens stb.) az Adatvédelmi Szabályzat 3. pontjában találhatók.
A SINOSZ adatkezelése során érintettek köre:
Az adatkezelés szempontjából érintett a természetes személy, ha tagnak jelentkezik, vagy a
természetes személy SINOSZ-tag.
Az adatkezelés jogalapja:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.
§ (1) bekezdés a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés hozzájáruláson
alapul, nem kötelező, azonban az a tagnak jelentkező személy, aki a tagfelvételhez
szükséges adatok kezeléséhez nem járul hozzá, tagként nem lesz felvehető.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
kezelt adatok köre

adatkezelés célja

név

a tag, vagy tagként belépni kívánó személy
azonosítása

tagsági szám

a tag, vagy tagként belépni kívánó személy
azonosítása
a tag, vagy tagként belépni kívánó személy

nem

azonosítása
a tag, vagy tagként belépni kívánó személy

anyja neve

azonosítása
születési hely és idő

a tag, vagy tagként belépni kívánó személy
azonosítása

állampolgárság

a tag, vagy tagként belépni kívánó személy
azonosítása

iskolai végzettség

munkaerő-közvetítői szolgáltatásunk végzése
érdekvédelmi céljaink kialakítása
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a tagok társadalmi státuszának megismerése
önművelő

szakképzettség

programok

irányát,

tartalmát

segítő adat
munkaerő-piaci továbbképzéseink számára
alapadat
érdekvédelmi lépéseink kialakítása
sorstársi

segítők

bevonása

különböző

szakmaterületekről
szervezeti célú szakipari munkákhoz képzett
sortárs bevonása
kapott nyugdíj, ellátás formája

az

érdekvédelmi

céljaink

kialakításához

irányadó adat
hallásállapot

az akadálymentesítési szükségletek felmérése

hallássérülés kezdeti ideje

az akadálymentesítési szükségletek felmérése

belépés ideje és tagfelvételi határozat száma

a tagsági viszony igazolása

orvos neve és pecsétszáma

az audiogram visszaellenőrizhetősége

ellátóhely neve

az

vizsgálati

orvosi

helyszín

visszaellenőrizhetősége
lakcím és/vagy tartózkodási hely

kapcsolattartás

munkahely, telefonszámok, mobil, vezetékes

kapcsolattartás

KONTAKT Tolmácsszolgálat

akadálymentes
felület

kommunikációt

hozzáférési

adata,

biztosító

jelnyelvi

és

írótolmácsolási hozzáférési adat
kapcsolattartó telefonszáma, e-mail címe

hallássérülés miatt halló kapcsolattartó

audiogram szkennelve, TAJ számmal

a tagfelvételi jogosultság ellenőrzése

külföldi állampolgár esetén lakcímkártya a tagfelvételi jogosultság ellenőrzése
másolata
diákigazolvány vagy iskolátogatási igazolás a tagfelvételi jogosultság ellenőrzése
szkennelve, OM azonosítóval
belépési nyilatkozat és vagy stat. adatlap a tagfelvételi szándék igazolása
szkennelve
SINOSZ-on belül betöltött tisztség

egyes juttatásokhoz hozzáférés, például: a
társadalmi tisztségviselő térítésmentesen kap
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SINOSZ-magazint
kiadott vonalkódos matrica száma

a tagsági igazolvánnyal való visszaélés
megelőzése

tag általi befizetések

a tagfelvételi és éves tagsági igazolványra
való jogosultság ellenőrzése

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye:
A SINOSZ egyes munkatársai; a tagfelvételi vagy fellebbezési eljárásokban érintett
társadalmi tisztségviselői. Erről a témáról a tagfelvételi eljárásról szóló jelen tájékoztató
részét képző részletes folyamatábrán és az Adatvédelmi Szabályzat 8.1. pontjában bővebb
leírás is szerepel.
Az adatkezelés időtartama: A SINOSZ a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezeli. A részletes jogi szabályok az Adatvédelmi Szabályzat
4.2; 8.2. és 9. pontjában találhatók.
Adatfeldolgozó igénybevétele: A SINOSZ nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Az érintett tag, vagy tagnak jelentkező természetes személy legfontosabb jogai az
adatkezelés kapcsán:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását,
- tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
A fenti kérelmekkel kapcsolatos részletes jogi szabályok az Adatvédelmi Szabályzat 12.
pontjában találhatók. A SINOSZ köteles az Adatvédelmi Szabályzatban és az adatvédelmi
jogszabályokban leírtak szerint a kérelemre válaszolni, illetve szükség szerint intézkedni.
Bírósági jogorvoslat lehetősége:
Ha az érintett nem elégedett a SINOSZ válaszával és/vagy intézkedésével, akkor személyes
adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) fordulhat. Az érintett
jogainak védelme érdekében a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló törvényben meghatározottak szerint jogosult bíróságon
jogorvoslatot kezdeményezni.
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Az adatbiztonság követelményének érvényesülése:
A SINOSZ a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a
SINOSZ Alapszabályában meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges mértékben kezeli.
A SINOSZ kiemelt gondossággal törekszik a személyes adatok biztonságos kezelésére, ezért
megtette és folyamatosan megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve
kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi
jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. A részletes jogi szabályok az Adatvédelmi
Szabályzat 11. pontjában találhatók.
A tagfelvétel feltételei, menete, az adatkezelés útja:
A SINOSZ Alapszabályának 9. pontja foglalkozik részletesen a tagfelvételi eljárással. Ebben
a pontban kerül rögzítésre, kik, milyen feltételekkel lehetnek a SINOSZ tagjai.
Szövetségünkbe jelentkező hallássérült személyek a „Belépési nyilatkozat” kitöltésével és
aláírásával magukra nézve kötelezően elfogadják a SINOSZ Alapszabályában foglaltakat.
A 9.1. pont szerint a SINOSZ tagja lehet, aki:


Európai Unió tagállamaiban rendelkezik állampolgársággal



Nem az Európai Unió állampolgára, de Magyarországon lakik, ezt igazolnia kell



Siket vagy nagyothalló személy (audiológiai lelettel igazolja)



Érvényes magyarországi lakcímmel rendelkezik



Az Alapszabályban foglaltakat magára nézve elfogadja (belépési nyilatkozatot aláírja)



A tagfelvételi feltételeknek megfelel

A tagfelvétel feltételei 6 éves kor alatt:


Igazolni kell, hogy a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot kap a szülő



Az igazolás nem lehet egy évnél régebbi

A tagfelvétel feltételei 6 éves kor felett:


A jobban halló oldalon a hallásveszteség átlaga a 250-500-1000 és 2000 Hz-en
meghaladja a 40 decibeles átlagot, vagy



A rosszabbul halló oldalon a hallásveszteség átlaga a 250-500-1000 és 2000 Hz-en
eléri a 80 decibeles átlagot.

A tagfelvételhez benyújtott audiológiai lelet követelményei:


Egy évnél nem régebbi audiogram



Az audiogram Magyarországon készült
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Tartalmazza az ellátóhely hosszú bélyegzőjét (ellátóhely neve)



Tartalmazza az ellátó orvos aláírását és körbélyegzőjét



A vizsgálatokra vonatkozóan tartalmazza az alábbiakat:
o A vizsgált személy neve, születési ideje, lakcíme, TAJ száma
o A vizsgálat dátuma (nem lehet egy évnél régebbi)
o Audiometer típusa, száma
o A vizsgálatot végző audiológus aláírása
o Hangvilla-vizsgálatok eredményei (Rinné, Weber vizsgálatok)
o Lég- és csontvezetés vizsgálatok eredményei
o Kellemetlenségiküszöb-vizsgálat eredménye
o Beszédhallás-vizsgálat eredménye (szó- és számpróba)
o Stapediusreflex-vizsgálat eredménye

Figyelem! Bármely ellátóhelyen készült audiológiai leletet elfogad a SINOSZ, ha azon a
feljebb jelzett vizsgálati eredmények mindegyike feltüntetésre kerül!
Mit kell benyújtani a tagfelvételhez:


A feljebb leírt feltételeknek megfelelő audiológiai lelet



Nyilatkozatok:
o Belépési Nyilatkozat
o TAHEB Nyilatkozat
o Adatvédelmi Nyilatkozat
o 1 db egy éven belül készült fénykép



Megköszönjük, ha munkánk hatékonyabb végzése érdekében belépésekor a
„Statisztikai lap”-ot is eljuttatja hozzánk, melynek kitöltése nem kötelező.

Az Adatvédelmi Szabályzatot szervezeteinkben és honlapunkon olvashatja.
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Ön jelentkezik a SINOSZ helyi vagy megyei szervezetén keresztül
A szervezet elnöksége döntést hoz,
amelyben javaslatot tesz a SINOSZ
Tagfelvételiés
HallásállapotEllenőrző Bizottsága (TAHEB) felé.

A szervezet elnöksége és a
titkár/ügyintéző munkatárs látja az
Ön adatait.
Az adatai mások számára nem
nyilvánosak,
azokat
diszkréten
kezeljük!

Felvételét az
Felvételét az
Felvételi kérelmét
Köszönjük, hogy
rövid nem
Adatvédelmi
tájékoztatónkat elolvasta, a jelen tájékoztatónál bővebb
elnökség
elnökség
a TAHEB felé
információt
a
SINOSZ
Adatvédelmi
Szabályzatában
talál!
javasolja
továbbítja.
javasolja

A TAHEB megvizsgálja az elnökségek határozatait és dönt
A TAHEB nem ért egyet a
helyi/megyei elnökség határozatával,
ezért más határozatot hoz, amelyről
Önt és a szervezetet is értesíti.

A TAHEB egyetért a
helyi/megyei
elnökség
határozatával, a határozatot
megerősíti.

Ön tag lesz,
tagsági
igazolványát
megkapja.

Ön nem lesz
tag, erről Ön
értesítést kap.

Ellenőrző
vizsgálatra kéri
Önt a SINOSZ
együttműködő
partnerénél.

Elutasítja az
Ön tagfelvételi
kérelmét.

A döntés ellen az Országos Elnökség felé
fellebbezést nyújthat be.

Kérjük az Ön együttműködését az Alapszabály
9.2. pontja szerint.

Országos Elnökség

Ön nem
együttműködő
a TAHEB-bel

Az Országos
Elnökség
elutasítja a
fellebbezését

Az Országos
Elnökség
egyetért a
fellebbezésével
.

Az új leletei
megfelelnek
az
Alapszabálynak

Ön fellebbezhet az Országos
Küldöttközgyűlés felé.

Országos Küldöttközgyűlés
Egyetért a fellebbezéssel
Országos Küldöttközgyűlés

Egyéb
vizsgálati
eredményt
kér be.

A TAHEB tagjai
és
a
TAHEB
ügyintézője látja
az Ön adatait.
Az adatai mások
számára
nem
nyilvánosak,
azokat diszkréten
kezeljük!

Nem ért egyet a fellebbezéssel
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Országos Küldöttközgyűlés

A SINOSZ-on belül további fellebbezési lehetőség nincs.

Ön
együttműködő
a TAHEB-bel
Az új leletei
nem felelnek
meg az
Alapszabálynak

Az Országos Elnökség és az Országos
Küldöttközgyűlés tagjai és az igazgató
látja az Ön adatait.
Az adatai mások számára nem
nyilvánosak, azokat diszkréten kezeljük!

