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ADATKEZELÉSI POLITIKA 
 
Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET (továbbiakban: ISOFÓRUM) tevékenységének legfőbb célja a 
Tagság együttműködésének szervezése és elmélyítése annak érdekében, hogy azok a 
gyakorlatban már működő, a nemzetközi követelményeknek igazoltan megfelelő minőségirányítási 
rendszerek bázisán – a fejlett vállalati minőség-kultúrát tovább erősítve és terjesztve – minél 
magasabb szintre emeljék versenyképességüket. 
 
 Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET, mint adatkezelő önként felismert küldetése az a személyes 
adatok védelme területén, hogy felelősségteljes társaságként jogszerű, rugalmas és életszerű 
adatvédelmi garanciákat biztosítson mind ügyfelei, mind más érintett magánszemélyek számára. 
 
Legfőbb célkitűzésünk az adatvédelem területén, hogy az európai unió 2016/679. számú általános 
adatvédelmi rendeletének (az úgynevezett: „GDPR”), valamint a magyar jogszabályoknak megfelelő 
jogi, informatikai és szervezési megoldásokat használjunk, ezzel is elősegítve az Egyesületünkkel 
akár belső-, akár külső kapcsolatban álló érintett magánszemélyek jogainak, érdekeinek az 
érvényesülését. 
 
Alapvető céljaink közé tartozik, hogy adatkezelési folyamataink, műveleteink biztonsága magas 
színvonalú legyen, s így minél többet tehessünk a mai információs társadalomban és technológiai 
fejlettség mellett a 100 %-os biztonsággal nem elkerülhető adatvédelmi incidensek bekövetkeztése 
ellen. 
 
Az ISOFÓRUM Adatkezelési Szabályzatot működtet és biztosítja a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő biztonságos kezelését az európai általános 
adatvédelmi rendelet (GDPR=General Data Protection Regulation) követelményeinek megfelelően. 
A személyes adatok kezelését az integritás és bizalmasság tiszteletben tartásával végzi az 
egyesület. 
 
Fentiek érdekében pontosan azonosítjuk, értékeljük az egyes konkrét adatkezelési műveleteket, 
megoldási módokat fejlesztettünk ki az adatkezelések nyilvántartására, elvégezzük a szükséges 
kockázat kezeléseket és intézkedünk a feltárt kockázatok csökkentésére, elhárítására. 
 
Fentieknek megfelelve alakítottuk át hétköznapi tevékenységünket, dolgoztuk ki a szabályzatainkat, 
nyilvántartásokat, iratmintákat, kérelmeket, tájékoztatóinkat. 
Az Elnökség elkötelezett az Adatkezelési Politika megértetése, alkalmazása iránt, a Tagság és a 
lényeges érdekelt felek számára ezt kommunikálja. 
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