A Mensa HungarIQa Egyesület személyes adat-kezelési szabályzata

Preambulum
A Mensa HungarIQa Egyesület elkötelezett a személyes adatok megfelelő szintű védelme iránt, ezért
olyan adatkezelési szabályzatot alkot és tart fenn, amely megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak, és amely garantálja az érintett személyek megfelelő védelmét és elősegíti jogaik
gyakorlását.
A. Általános rendelkezések
I. Értelmező rendelkezések
1. A jelen adatvédelmi szabályzatban használt kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatvédelmi jogszabályok: valamennyi adatvédelmi tárgyú, magyar és európai uniós
jogszabály, ideértve különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; 2011. évi CXII. törvény az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve
hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez
ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
Mensa titkára: a Mensa alapszabálya szerint a titkári tisztségre kijelölt személy.
Mensa: Mensa HungarIQa Egyesület (székhely: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 27.)
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható.
1

II. Belső adatvédelmi nyilvántartás
2. A Mensa köteles az általa végzett adatkezelésekről adatvédelmi nyilvántartást vezetni,
tekintettel arra, hogy az adatkezelése nem alkalmi jellegű, hanem rendszeres.
3. A belső adatvédelmi nyilvántartást a Mensa titkára vezeti. Az adatvédelmi nyilvántartást
írásban kell vezetni, ideértve az elektronikus formátumot is.
4. A Mensa titkára – akadályoztatása esetén a Mensa elnöke – az adatvédelmi felügyeleti hatóság
megkeresése esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja a belső adatvédelmi nyilvántartást.
III. Adatvédelmi tisztviselő
5. A Mensa az Adatvédelmi jogszabályok értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem
kötelezett adatkezelő, különösen az alábbi körülmények miatt:
a) A Mensa nem közhatalmi szerv én nem közfeladatot ellátó szerv
b) A Mensa által folytatott személyes adat-kezelések nem teszik szükségessé az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését
c) A Mensa által folytatott személyes adat-kezelések nem foglalják magukban személyes
adatok különleges kategóriát, tekintettel arra, hogy a Mensa által kezelt IQ adatok – a
tudomány, a jogszabályok és az Egyesült Nemzetek Szervezetének Egészségügyi
Világszervezete által elfogadott dokumentumok szerint – önmagukban nem alkalmasak
az érintett személy értelmi állapotának meghatározására
6. A Mensa önkéntesen nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.
7. A Mensa folyamatosan figyelemmel kíséri az általa folytatott adatkezeléseket, és amennyiben
adatvédelmi tisztviselő kijelölésére kötelezetté válik vagy annak kijelölése más okból indokolt,
felülvizsgálja annak szükségességét.
IV.

Adatvédelmi hatásvizsgálat
8. A Mensa az általa folytatott adatkezelések tekintetében – mivel azok valószínűsíthetően nem
járnak magas adatvédelmi kockázattal – az Adatvédelmi jogszabályok értelmében nem köteles
adatkezelési hatásvizsgálatot lefolytatni, különösen az alábbi körülmények miatt:
a) a Mensa nem alkalmaz automatizált adatkezelést
b) a Mensa nem kezeli személyes adatok különleges kategóriáit, tekintettel arra, hogy a
Mensa által kezelt IQ adatok – a tudomány, a jogszabályok és az Egyesült Nemzetek
Szervezetének Egészségügyi Világszervezete által elfogadott dokumentumok szerint –
önmagukban nem alkalmasak az érintett személy értelmi állapotának meghatározására
c) a Mensa nem figyel meg nyilvános helyeket, nagymértékben, módszeresen
d) a Mensa által végzett adatkezelések valószínűsíthetően nem járnak magas kockázattal,
tekintettel arra, hogy ezen adatkezelések:
i. nem kapcsolódnak joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált
döntéshozatalhoz
ii. nem eredményezik az érintettek módszeres megfigyelését
iii. nem vonatkoznak különleges vagy fokozottan személyes jellegű adatokra
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iv. nem vonatkoznak nagy számú személyes adatra, sem az érintettek száma, a kezelt
adatok mennyisége, adatfajták köre, sem pedig adatkezelési tevékenység
időtartama tekintetében
v. nem eredményezik adatkészletek összevonását vagy egymásnak való
megfeleltetését
vi. nem vonatkoznak kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekre
vii. nem alapulnak új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használatán
viii. nem akadályozzák meg az érintetteket a jogaik gyakorlásában
9. A Mensa önkéntesen nem folytat le adatkezelési hatásvizsgálatot.
10.A Mensa folyamatosan figyelemmel kíséri az általa folytatott adatkezeléseket, és ammenyiben
adatkezelési hatásvizsgálat lefolytatására kötelezetté válik vagy más ok indokolja annak
lefolytatását, felülvizsgálja annak szükségességét.
V.

Adatvédelmi incidens kezelése

11. Adatvédelmi incidens az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
12.Az adatvédelmi incidenst a Mensa titkára indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
is.
13.Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását a Mensa titkára vezeti.
VI.

Az adatkezelés biztonsága

14. A Mensa a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket (például a kezelt személyes adatok álnevesítését vagy
titkosítását) hajt végre annak érdekében, hogy garantálja a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot, az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelőségét, valamint hogy az
érintettek megfelelően gyakorolhassák jogaikat.
15.A Mensa intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes
adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag a Mensa utasításának
megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy
tagállami jog kötelezi őket. A Mensa titkára köteles gondoskodni arról, hogy
a) a Mensa által kezelt személyes adatokhoz csak olyan személyek férhessenek hozzá,
akiknek az adatkezelés céljának elérése érdekében szükséges hozzáférniük;
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b) a Mensa által kezelt személyes adatokat jelszóval védett rendszer tárolja;
c) a Mensa által kezelt személyes adatokhoz hozzáférő személyek megismerhessék a
Mensa adatvédelmi szabályzatát; valamint
d) rendszeresen vezetett, naprakész nyilvántartás álljon rendelkezésre azokról a
személyekről, akik a jelszóval védett személyes adatokhoz hozzáférhetnek.
16. A Mensa megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy
alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az
adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a
gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és
hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a
személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne
válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára. A Mensa informatikai
rendszereiért felelős személy köteles gondoskodni a személyes adatok kezelésére használt
rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosításáról, integritásáról,
rendelkezésre állásáról és ellenálló képességéről.
17. Az adatbiztonság érdekében hozott szervezési és technikai intézkedéseket a Mensa
rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
VII.

Magatartási kódex és tanusítás

18. A Mensa nem dolgoz ki olyan adatvédelmi tárgyú magatartási kódexet, amelyet az
adatvédelmi jogszabályok értelmében a felügyeleti hatóságnak kell jóváhagynia.
19. A Mensa nem él az adatvédelmi jogszabályokban rögzített tanúsítási mechanizmusokkal.
20. A Mensa elnöksége legalább kétévente köteles napirendre tűzni és megtárgyalni a
magatartási kódex kidolgozásának, illetve a tanusítási mechanizmusok igénybevételének
szükségességét.
VIII.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

21. A Mensa abban az esetben továbbítja az által kezelt személyes adatot harmadik országba – az
adatvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása mellett –, ha
a)
b)
c)
d)

e)
f)

az adott harmadik országban az Európai Unió Bizottságának határozata szerint
biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme;
a harmadik országbeli címzett az adatvédelmi jogszabályok szerinti megfelelő
garanciát nyújtott a személyes adatok megfelelő szintű védelmére;
az érintett kifejezetten hozzájárulását adta a tervezett továbbításhoz azt követően,
hogy tájékoztatták az adattovábbításból eredő esetleges kockázatokról;
az adattovábbítás az érintett és a Mensa közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az
érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához
szükséges;
az adattovábbítás a Mensa és valamely más természetes vagy jogi személy közötti,
az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges;
az adattovábbítás fontos közérdekből szükséges;
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g)
h)

az adattovábbítás jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme miatt
szükséges; vagy
az adattovábbítás az érintett vagy valamely más személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges, és az érintett fizikailag vagy jogilag képtelen a hozzájárulás
megadására.
B) Érintettek jogainak gyakorlása

IX.

Átláthatósági intézkedések

22. Mensa megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes
adatok kezelésére vonatkozó, kötelező információt és tájékoztatást tömör, átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Ennek
keretében a Mensa rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja az általa nyújtott,
adatkezelésre vonatkozó információkat és a tájékoztatást, valamint hogy az erre vonatkozó
észrevételeket és javaslatokat legalább évente az Elnökség ülésének napirendjére tűzi.
23. Kérelem esetén a Mensa indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a hozzáférés, helyesbítés,
törlés, korlátozás, adathordozhatóság vagy tiltakozás tárgyában előterjesztett kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és
a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról a Mensa a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton
nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha a Mensa nem tesz intézkedéseket az érintett
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,
hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
24.Az érintett részére nyújtandó információkat, tájékoztatást és intézkedést a Mensa díjmentesen
biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő
jellege miatt – túlzó, a Mensa, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, választása szerint
ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Díj felszámítása esetén annak összege nem haladhatja meg a szükséges munkaidő-ráfordítás
minden megkezdett órájának és a kérelem beérkezésekor hatályos kötelező legkisebb
munkabér szorzatának 1/88-ad részét.
25.A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Mensat terheli.
Amennyiben a Mensanak megalapozott kétségei vannak az információ- vagy tájékoztatáskérés tárgyában kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az
érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
X.

Személyes adatokhoz való hozzáférés

5

26. Az érintett jogosult arra, hogy a Mensatól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és az adatkezelésnek a belső
adatvédelmi nyilvántartásban meghatározott információihoz hozzáférést kapjon.
27. A Mensa az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Mensa az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, amely nem
haladhatja meg a 23. pontban foglalt mértéket. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell
rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
XI.

Személyes adatok helyesbítése

28. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mensa indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint hogy kiegészítse a hiányos személyes
adatokat.
29. A kezelt adatok helyesbítése esetén a Mensa titkára köteles gondoskodni arról, hogy a
helyesbítésről valamennyi olyan címzett tájékoztatást kapjon, akivel a helyesbített személyes
adatot közölték, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. Az érintettet kérésére a Mensa titkára köteles tájékoztatni az érintettet a rá vonatkozó
személyes adatok címzettjeiről.
XII.

Személyes adatok törlése
30. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mensa indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, a Mensa pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat a Mensara alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
kivéve, ha az adatkezelés
f) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
g) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése; vagy
h) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
miatt szükséges.
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31. A kezelt adatok törlése esetén a Mensa titkára köteles gondoskodni arról, hogy a törlésről
valamennyi olyan címzett tájékoztatást kapjon, akivel a törölt személyes adatot közölték,
kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet
kérésére a Mensa titkára köteles tájékoztatni az érintettet a rá vonatkozó személyes adatok
címzettjeiről.
XIII.

Adatkezelés korlátozásához való jog

32. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Mensa korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Mensa ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a Mensanak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mensa jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

33. Az adatkezelés korlátozása esetén a Mensa titkára megjelöli az érintett tárolt személyes
adatokat a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
34. Ha az adatkezelés a korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak
az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
35. A Mensa titkára az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

XIV.

Adathordozhatósághoz való jog

36. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Mensa rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná a Mensa, feltéve hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul,
és hogy az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érinti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
37. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

7

38. A Mensa titkára köteles gondoskodni arról, hogy az érintett – erre vonatkozó kérelme esetén
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja a Mensa által
kezelt, rá vonatkozó személyes adatokat.
XV.

Tiltakozáshoz való jog

39. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Mensa a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben ezen kivételek egyike sem áll
fenn, az érintett tiltakozása esetén a Mensa titkára köteles gondoskodni az érintettre
vonatkozó, jogos érdek alapján kezelt személyes adatok haladéktalanul való törléséről.
40. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
XVI.

Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga

41. Az érintett személy jogosult a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszával
bármikor az illetékes felügyeleti hatósághoz fordulni. Az illetékes felügyeleti hatóság neve és
címe: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1025 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu).
42. Az érintett személy jogosult a személyiségi jogainak sérelme miatt keresetével bármikor az
illetékes törvényszékhez fordulni.
C) Záró rendelkezések
XVII.

Vegyes rendelkezések

43. A jelen adatkezelési szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba
44. A jelen adatkezelési szabályzatot a Mensa titkára köteles a Mensa weboldalán könnyen
elérhető módon közzétenni.
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