
1 
 

A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó  

A Budapesti Sportszövetségek Uniója  (a továbbiakban röviden: Egyesület ) a 
jelen adatkezelési tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok 
kezelésére vonatkozó, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
RENDELETE által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének. A Rendelet értelmében 
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére 
bocsátani. 

I. 

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE  

Az Egyesület tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében 
adatkezelőnek minősül.  

NÉV:    Budapesti Sportszövetségek Uniója (BSU) 

SZÉKHELY:   1053 Budapest V. kerület, Curia utca 3. 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 01-02-0011693 

ADÓSZÁM:   18119811-1-41 

TELEFON:   06/70/370-7802 

KÉPVISELŐ NEVE:  dr. Kamuti Jenő elnök 

E-MAIL:   bsu.fotitkar@gmail.com 

WEBOLDAL:   www.bsu.hu 

A személyes adatokat az Egyesület a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó 
hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve az Egyesület részére 
szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, 
szervezetek ismerhetik meg, az Egyesület által meghatározott terjedelemben és a 
tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben. 

II. 

AZ ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE  

1.) Az Egyesület az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében 
megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe informatikai rendszerének üzemeltetési 
támogatása és a műszaki hibaelhárítás céljából.  

CÉGNÉV:   NDI Stúdió Bt. 
 
 
SZÉKHELY:   1114 Budapest, Károli Gáspár tér 3. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-06-745141 

ADÓSZÁM:   21101962-2-43 

KÉPVISELŐ NEVE:  Pommerenke Andreas ügyvezető 
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TEVÉKENYSÉG: az Egyesület informatikai rendszerének üzemeltetési 
támogatása, műszaki hibaelhárítás. 

2.) Az Egyesület az általa jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt személyes adatok 
körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a könyvvezetési 
tevékenységének ellátása céljából.  

CÉGNÉV:   Duna Forrás Audit Bt. 

SZÉKHELY:   1071 Budapest, Damjanich u. 42. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-06-793294 

ADÓSZÁM:   26307170-1-42 

KÉPVISELŐ NEVE:  Ónódy Katalin ügyvezető 

TEVÉKENYSÉG: az Egyesület könyvvezetési tevékenységének ellátása. 

3.) Az Egyesület az általa jogi kötelezettség teljesítése alapján kezelt személyes adatok 
körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe a bér- és munkaügyi 
feladatainak ellátása céljából. 

CÉGNÉV:   Contadora Audit Bt. 

SZÉKHELY:   1071 Budapest, Damjanich u. 42. 3./2./A. 

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-06-789949 

ADÓSZÁM:   25382514-1-42 

KÉPVISELŐ NEVE:  Ónódy Miklós Sándorné ügyvezető 

TEVÉKENYSÉG: az Egyesület bér- és munkaügyi feladatainak ellátása. 

III. 

FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK  

1.) 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. 

2.) 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. 

3.) Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli 
kezelésük korlátozása céljából. 

 
 
 
4.) Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő 
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, 
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, 
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy 
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják. 
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5.) 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. 

6.) Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 
decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

7.) 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.  

8.) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

9.) Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 
attól, hogy harmadik fél-e. 

10.) Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az 
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére 
felhatalmazást kaptak. 

11.) Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat 
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

12.) Adatvédelmi incidens: a biztonság 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; 

13.) Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató 
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

IV. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

A) Az érintett hozzájárulása: 

1.) A személyes adatok kezelésének jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell 
alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell 
rendelkeznie. 

 
 
 
2.) Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

a) írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában; 

b) elektronikus úton, az Egyesület internetes weboldalán megvalósított kifejezett 
magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai 
beállításokat hajt végre; 
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c) valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott 
összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett 
kezeléséhez egyértelműen jelzi. 

3.) A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül 
hozzájárulásnak.  

4.) A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 
tevékenységre kiterjed. 

5.) Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes 
adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.  

6.) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.  

7.) Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek 
egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon 
szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik. 

8.) A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét.  

9.) A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.  

10.) A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint 
annak megadását. 

B) Szerződés teljesítése: 

1.) Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, 
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

2.) A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti 
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek. 

C) Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, 
illetve más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme: 

1.) Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén jogszabály határozza 
meg, így az érintett hozzájárulása az személyes adatainak kezeléséhez nem 
szükséges. 

2.) Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati 
lehetőségekről. 

3.) Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának 
visszavonását követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése végett szükséges. 

 
 
 
 
D) Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy 
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: 

1.) Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik 
– vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, 
feltéve hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek 
elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett 
ésszerű elvárásait.  
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2.) Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő 
kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor 
az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.  

3.) A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg 
kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének 
időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy 
adatkezelésre az adott célból kerülhet sor.  

4.) Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével 
szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek 
közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. 

V. 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI 

1.) Az érintett személy jogairól az Egyesület röviden a következő tájékoztatást 
adja: 

Az érintettnek joga van: 

a) a tájékoztatáshoz az adatkezelés megkezdése előtt; 

b) arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

c) és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzájusson; 

d) adatainak helyesbítését, törlését kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 
megtörténtéről; 

e) az adatkezelés korlátozását kérni, értesítést kapni az adatkezelőtől ennek 
megtörténtéről; 

f) az adathordozhatósághoz; 

g) a tiltakozáshoz, ha személyes adatait közérdekű célból, vagy az adatkezelő jogos 
érdekére hivatkozással kezelik; 

h) mentesüléshez az automatikus döntéshozatal alól, beleértve a profilalkotást; 

i) a felügyeleti hatóságnál való panasztételhez; 

j) a felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz; 

k) az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 
jogorvoslathoz; 

l) az adatvédelmi incidensről való tájékoztatásához. 
 
 
 
 
 

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Telefon: +36 (1) 391-1400;Fax:+36(1)391-1410, 
www:http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

2.) Az érintetti jogokról nyújtott részletes tájékoztatás: 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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A) Tájékoztatáshoz való jog: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység 
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő 
információkról. 

2.) Az érintett rendelkezésére bocsátandó információk: 

a) az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 
elérhetőségei; 

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja; 

d) az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei; 

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van 
ilyen; 

f) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjairól; 

g) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

h) a hozzájáruláson (és a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján) alapuló 
adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához 
való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét; 

i) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

j) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

k) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő valamely harmadik országbeli 
címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a 
személyes adatokat, továbbá a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, 
valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az 
elérhetőségükre való hivatkozás. 

3.) Ha az adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az 
érintettet erről az eltérő célról és az előző 2.) pontban említett minden releváns 
kiegészítő információról. 

 
 
 
4.) Az előző 1-3.) pontokat nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben: 

a) az érintett már rendelkezik az információkkal; 

b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy 
aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne;  

c) az adat megszerzését vagy közlését jogszabály kifejezetten előírja, amely az érintett 
jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik; 

d) a személyes adatoknak valamely jogszabályban előírt szakmai titoktartási 
kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia. 
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B) Az érintett hozzáférési joga: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.  

2.) Az érintett, ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes 
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 

b) az érintett személyes adatok kategóriái; 

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják; 

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 
ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 
elérhető információ; 

3.) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát- adott 
esetben költségalapú ésszerű díj ellenében – az érintett rendelkezésére bocsátja.  

4.) 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. 

C) A helyesbítéshez való jog: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

2.) Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. 

D) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

2.) Ilyen kérés esetén az adatkezelő 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 a hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez, ha az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok az adatkezelésre; 

d) az érintett üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozik 
az adatkezelés ellen; 

e) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 



8 
 

f) a személyes adatokat jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

g) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

3.) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére 
azt törölni köteles, és tájékoztatja az egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte 
tőlük az adatok törlését. 

E) Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 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 az adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; 

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

2.) Ha az adatkezelés 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 fontos közérdekéből lehet kezelni. 

3.) Az adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 

F) A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség: 

1.) Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, 
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

2.) Az adatkezelő az érintettet kérésére tájékoztatja őt az 1.) pont szerinti címzettekről. 
 
 
 
 
 
G) Az adathordozhatósághoz való jog: 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, (számító) géppel 
olvasható formátumban megkapja. 

2.) Az érintett továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes 
adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

a) az adatkezelés érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; 

b) és az adatkezelés automatizált módon történik. 
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3.) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, 
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők 
közötti közvetlen továbbítását. 

4.) E jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

H) A tiltakozáshoz való jog: 

1.) 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, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 
üzletszerzéshez kapcsolódik. 

2.) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

3.) Az előző 1-2.) pontokban említett jogra legkésőbb az érintettel való első 
kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó 
tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell 
megjeleníteni. 

4.) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez 
kapcsolódóan az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló 
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja. 

I) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog. 

1.) Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH), ha az érintett megítélése 
szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e Rendeletet. 

2.) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az 
ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, és 
arról is, hogy az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

J) A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog: 

1.) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. 

2.) E hatékony bírósági jogorvoslati jog arra is vonatkozik, ha a felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a 
benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. 

 
 
 
 
K) Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

1.) Egyéb jogai sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, 
ha megítélése szerint a személyes adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése 
következtében megsértették az e Rendelet szerinti jogait. 

2.) Az Egyesülettel vagy az adatfeldolgozójával szembeni bírósági eljárást a magyar 
bírósága előtt kell megindítani. 

L) Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás: 

1.) Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem 
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
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2.) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az 
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább: 

a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 

b) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 

c) az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 
intézkedéseket; 

d) az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését 
célzó intézkedéseket. 

3.) Az adatvédelmi incidens észlelése esetén az Egyesület képviselője haladéktalanul 
vizsgálatot folytat le az adatvédelmi incidens azonosítása és lehetséges 
következményeinek megállapítása céljából. 

4.) A károk elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket az Egyesület megteszi. 

5.) Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 
72 órán belül az Egyesületnek be kell jelentenie a felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha 
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

6.) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 
végre, és ezeket az intézkedéseket az érintett adatok tekintetében alkalmazták; 

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket 
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas 
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján, vagy más hasonlóan 
hatékony módon kell tájékoztatni. 

VI. 

AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS  

1.) Az Egyesület elősegíti az érintett jogainak gyakorlását, az érintett jelen adatkezelési 
tájékoztatóban is rögzített jogainak gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem 
tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában 
azonosítani. 

2.) Az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán 
hozott intézkedésekről.  

 
3.) Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 

határidő további 60 nappal meghosszabbítható.  

4.) A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 
kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet.  

5.) Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

6.) Ha az Egyesület nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja 
az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett 
panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

7.) Az Egyesület díjmentesen biztosítja az érintett számára a következő tájékoztatást és 
intézkedést: visszajelzés a személyes adatok kezeléséről, hozzáférés a kezelt 
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adatokhoz, adatok helyesbítése, kiegészítése, törlése, adatkezelés korlátozása, 
adathordozhatóság, tiltakozás az adatkezelés ellen, az adatvédelmi incidensről való 
tájékoztatás. 

8.) Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
2.500,- Ft és 15.000,- Ft közötti összegben megállapított díjat számíthat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

a) e-mail útján történő tájékoztatás esetén alkalmanként 6.000,- Ft; 

b) postai úton történő tájékoztatás esetén alkalmanként 7.500,- Ft; 

c) a kért intézkedés teljesítéséért intézkedésenként  15.000,- Ft. 

d) e-mail útján történő adatküldés esetén másolatonként 2.500,- Ft; 

e) postai úton történő adatküldés esetén másolatonként 3.000,- Ft. 

9.) A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
adatkezelőt terheli. 

10.) Ha az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes 
személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának 
megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

VII. 

AZ EGYESÜLET  MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT 
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI  

A) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott 
adatkezelés: 

1.) A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott adatkezelés 
jogalapja az érintett hozzájárulása. 

2.) Az adatkezelési célok: pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése. 

3.) Az adatkezeléssel érintett adatok: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai 
képzettség és gyakorlat, telefonszám, e-mail cím, képmás (fénykép). 

4.) Az adatkezeléssel érintett személyek kategóriája: az álláspályázatra jelentkező 
személyek. 

 
 
 
 
5.) Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai 

feladatot (HR) ellátó munkavállalók. 

6.) Az adatkezelés időtartama: a munkavállaló kiválasztását követően a ki nem 
választott jelentkezők tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a jelentkezők 
személyes adatait haladéktalanul törölni kell.  

7.) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett még a jelentkezés 
során meggondolja magát, visszavonja pályázatát.  

8.) A jelentkezőt az ésszerű és méltányos legrövidebb időn belül írásban (email-ben) 
tájékoztatni kell a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről. 

B) Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés: 
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1.) Az Mt. 10. § (1) bekezdése alapján a munkavállalókkal szemben kizárólag kéttípusú 
alkalmassági vizsgálat alkalmazható: olyan alkalmassági vizsgálatok, amelyeket 
munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, másrészt olyan vizsgálatok, amelyeket nem 
ír ugyan elő munkaviszonyra vonatkozó szabály, de amelyre a munkaviszonyra 
vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése 
érdekében szükség van. 

2.) Az alkalmassági vizsgálat mindkét esetkörében részletesen tájékoztatni kell a 
munkavállalókat többek között arról, hogy az alkalmassági vizsgálat milyen készség, 
képesség felmérésére irányul, a vizsgálat milyen eszközzel, módszerrel történik. 
Amennyiben jogszabály írja elő a vizsgálat elvégzését, akkor tájékoztatni kell a 
munkavállalókat a jogszabály címéről és a pontos jogszabályhelyről is.  

3.) Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése. 

4.) Az adatkezelés célja: munkakör betöltésére való alkalmasság megállapítása, 
munkaviszony létesítése. 

5.) Az alkalmassági vélemény (igen/nem) és a biztosítandó feltételek személyes 
adatainak kezelésére a munkáltatói jogkör gyakorlója és a humánpolitikai feladatot 
(HR) ellátó munkavállalók jogosultak. 

6.) Az alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos személyes adatok kezelésének időtartama: 
a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

C) Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés: 

1.) Az Egyesület a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállalói személyes 
adatokat a munkáltató jogos érdeke, jogi kötelezettség teljesítése, szerződés 
teljesítése alapján kezeli.  

2.) Az Egyesület az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően tájékoztatja a 
munkavállalót az adatkezelés jogalapjáról és céljáról. 

3.) Az Egyesület által a munkaügyi nyilvántartásban kezelt munkavállaló személyes 
adatok köre: 

a) név; 

b) lakóhely, tartózkodási hely, levelezési cím; 

c) telefonszám és e-mail cím; 

d) TAJ szám, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám; 

e) munkabér összege; 

f) bankszámlaszám; 
 
 
 

g) letiltások, levonások címei, és azok bankszámlaszámai; 

h) gyermekek, eltartottak és azok TAJ száma; 

i) az értesítendő legközelebbi hozzátartozó neve, telefonszáma, e-mail címe és 
levelezési címe. 

4.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület munkavállalói. 

5.) A fentiekben rögzített személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, 
az Egyesület személyügyi tevékenységet, könyvviteli, bérszámfejtői feladatot ellátó 
munkavállalói, adatfeldolgozói. 

6.) Az adatkezelés célja: munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése, (bérfizetés), 
munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása, munkaviszony létrehozása, megszüntetése. 
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7.) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

D) A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése: 

1.) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása 
körében ellenőrizheti.  

2.) Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az 
emberi méltóság megsértésével.  

3.) A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. 

4.) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai 
eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 

E) Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Az Egyesület személy-, illetve vagyonvédelem céljából elektronikus – kamerás – 
megfigyelőrendszert alkalmazhat a székhelyén és egyéb ingatlanain. 

2.) Kamerákat a munkavállalók és az általuk végzett tevékenység elsődleges, kifejezett 
megfigyelése céljából működtetni nem szabad.  

3.) Jogellenes az olyan elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása, amelynek – akár 
nem deklaratív – célja a munkavállalók munkahelyi viselkedésének a befolyásolása. 

4.) Tilos kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi 
méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, az 
illemhelyiségekben vagy például orvosi szobában, váróban.  

5.) Főszabályként nem szabad elektronikus megfigyelőrendszert alkalmazni az olyan 
helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából 
lett kijelölve, mint például a munkavállalók számára biztosított ebédlő. 

6.) Ha a munkahely területén jogszerűen senki sem tartózkodhat – így különösen 
munkaidőn kívül vagy a munkaszüneti napokon – akkor a munkahely 4-5.) 
pontokban említettekre is kiterjedő teljes területe megfigyelhető. 

7.) Az Egyesület elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag a saját tulajdonában, vagy 
a jogszerű használatában álló épületrészek, helyiségek és területek, illetőleg az ott 
történt események megfigyelésére alkalmazhat. A kamera látószöge az e céljával 
összhangban álló területre irányulhat. 

8.) Az Egyesület elektronikus megfigyelőrendszerrel a közterületet nem figyelheti meg. 
 
 
 
 
9.) Ha a kamerás megfigyelés az Egyesület ingatlanának olyan területére irányul, ahol 

munkavállalók, az ügyfelek és a látogatók egyaránt tartózkodhatnak, akkor 
gondoskodnia kell a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény [Szvtv. ] 28. § (2) bekezdés 
c-d) pontjai szerinti figyelemfelhívó jelzés (piktogram) és ismertető elhelyezéséről is. 

10.) A 9.) pont szerinti jelzést és ismertetőt az Egyesület jól látható helyen, jól 
olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását 
elősegítő módon- köteles elhelyezni. 

11.) A 9.) pont szerinti jelzést és ismertető tartalmazza az Egyesület tájékoztatását: 

a) az elektronikai vagyonvédelmi rendszer által folytatott megfigyelés, valamint a 
rendszer által rögzített, személyes adatokat tartalmazó kép- és hangfelvétel 
készítésének, tárolásának céljáról; 

b) az adatkezelés jogalapjáról; 
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c) a felvétel tárolásának helyéről;  

d) a tárolás időtartamáról;  

e) a rendszert alkalmazó (üzemeltető) személyéről;  

f) az adatok megismerésére jogosult személyek köréről; 

g) az az érintettek jogaira és érvényesítésük rendjére vonatkozó rendelkezésekről. 

12.) Az Egyesület a 9.) pont szerinti tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában 
megadja, pontosan megjelöli, hogy az adott kamerát milyen célból helyezte el az adott 
területen és milyen területre, berendezésre irányul a kamera látószöge. 

13.) A munkahelyi kamerás megfigyelés jogalapja: a jogos érdeke. 

14.) A munkahelyi kamerás megfigyelés célja: a személy- és vagyonvédelem. 

15.) A kezelt személyes adatok köre: az üzemeltett kamerarendszer által rögzített képmás, 
és egyéb személyes adatok. 

16.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület munkavállalói, ügyfelei és 
látogatói. 

17.) A kamerafelvétel útján rögzített személyes adatok címzettjei:  

a) Az Egyesület vezetője; 

b) a kamerarendszert működtető munkavállalók; 

c) az üzemeltetést ellátó adatfeldolgozó a jogsértések felderítése, a rendszer 
működésének ellenőrzése céljából. 

18.) Az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételek (személyes adatok) 
tárolásának időtartama az elkészítéstől számított 3 munkanap. 

F) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók használatával 
kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Munkáltatóként az Egyesület a munkavállalói számára a munkahelyi e-mail fiók 
magáncélra történő használatát nem engedélyezi.  

2.) A vezető, vagy az általa megbízott munkavállaló – a fokozatosság elvére figyelemmel 
– jogosult havonta ellenőrizni a munkahelyi e-mail fiókok tartalmát és a 
munkavállalók által folytatott levelezést, melynek során biztosítani kell a személyes 
adatok és a munkavállalók magánszférájának megfelelő védelmét. 

 
 
3.) Az e-mail fiók használatának ellenőrzése során – főszabályként – a munkavállaló 

jelenlétét biztosítani kell. 

4.) Az e-mail fiók jogszerű ellenőrzésének megtartásához – főszabályként a munkavállaló 
jelenlétében – a vezetőnek előzetesen részletes tájékoztatást kell biztosítania a 
munkavállaló számára, mely tartalmazza többek között azt, hogy a fokozatosság 
elvének betartásával: 

a) milyen célból, milyen munkáltatói érdekek miatt kerülhet sor az e-mail fiók 
ellenőrzésére; 

b) milyen szabályok szerint kerülhet sor ellenőrzésre; 

c) az Egyesület részéről ki végezheti az ellenőrzést; 

d) a konkrét ellenőrzésre milyen adott munkáltatói érdek miatt kerül sor; 

e) mi az ellenőrzési eljárás pontos menete; 
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f) milyen jogai és jogorvoslati lehetőségei vannak a munkavállalóknak az e-mail fiók 
ellenőrzésével együtt járó adatkezeléssel kapcsolatban. 

5.) Az Egyesület nem jogosult az e-mail fiókban tárolt magánjellegű e-mailek tartalmát 
ellenőrizni még akkor sem, ha az ellenőrzés tényéről előzetesen a munkavállalót 
tájékoztatta. 

6.) A fokozatosság elve alapján az ellenőrzés menete a következő: 

a) első lépése az e-mail cím és a levél tárgyának az ellenőrzése történik; 

b) szükség esetén ezt követően kerülhet sor az e-mail fiók használatának magasabb 
szintű, részletekbe menő ellenőrzésére; 

c) a magánjellegű e-mailek törlésére a munkavállalót fel kell szólítani; 

d) amennyiben a munkavállaló a felszólításnak nem tesz eleget, vagy távolléte okán 
a személyes adatokat nem törölheti, úgy az ellenőrzés alkalmával az Egyesület 
jogosult a magánjellegű e-mailek haladéktalan törlésére; 

e) a magánjellegű e-mailek felderítése esetén, a munkahelyi e-mail fiók használatára 
vonatkozó előírás megsértése miatt, az Egyesület egyidejűleg munkajogi 
jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben. 

7.) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott a munkahelyi e-mail fiók használatának az 
Egyesület általi ellenőrzésével kapcsolatban: 

a) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

b) Az adatkezelési célok: a munkahelyi e-mail fiók magáncélú használatra 
vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése. 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a munkahelyi e-mail fiókról 
elküldött levelek tárgya, és címzettjeinek e-mail címe. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a munkahelyi e-mail fiók használatára 
feljogosított munkavállalók. 

e) A személyes adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, és a 
humánpolitikai feladatot (HR) ellátó munkavállalók. 

f) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 
 
 
 
 
 
 
G) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott kommunikációs eszközök 

használatával kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Az Egyesület az általa meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalói számára 
a munkájuk elvégzéséhez munkahelyi célokra használatos (ún. „céges”) laptopot, 
tabletet, mobiltelefont, stb. biztosíthat. A továbbiakban: együtt: kommunikációs 
eszközök, melyek személyes célú használatát az Egyesület a munkavállalóknak 
megtiltja. 

2.) A munkavállalók a használatukba adott kommunikációs eszközökön tilos bármilyen 
személyes adat, így fotók, munkavállalói személyes használathoz szükséges 
jelszavak, azonosítók, elektronikus levelek, magáncélú applikációk kezelése, 
tárolása, felhasználása, illetőleg magáncélú beszélgetések lefolytatására irányuló 
használatuk. 



16 
 

3.) A munkavállalók birtokában levő kommunikációs eszközök használatának 
ellenőrzésére, az ellenőrzést végző személyekre az előző VII./F) pontjainak 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

4.) A munkavállaló rendelkezésére bocsátott kommunikációs eszközök használatának 
az Egyesület általi ellenőrzésével kapcsolatban: 

a) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

b) Az adatkezelési célok: a munkahelyi kommunikációs eszközök magáncélú 
használatra vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése. 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a munkahelyi kommunikációs 
eszközökről eltávolított személyes adatok tárgyuk szerinti megnevezése, tételes 
jegyzéke. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a munkahelyi kommunikációs 
eszközök használatára feljogosított munkavállalók. 

e) A személyes adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, és a 
humánpolitikai feladatot (HR) ellátó munkavállalók. 

f) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

H) A munkahelyi internethasználattal kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Az Egyesület az általa meghatározott munkakörben dolgozó munkavállalói számára 
a munkaköri feladataik teljesítésére biztosítja a munkahelyi internethasználatot, 
mely internet-hozzáférés személyes célú használatát az Egyesület a 
munkavállalóinak megtiltja. 

2.) A munkavállalók munkahelyi internethasználat ellenőrzésére, az ellenőrzést végző 
személyekre az előző VII./F) pontjainak rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

3.) A munkavállaló munkahelyi internethasználatának az Egyesület általi ellenőrzésével 
kapcsolatban: 

a) Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdeke. 

b) Az adatkezelési célok: a munkahelyi internet-hozzáférés magáncélú használatra 
vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzése. 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a munkahelyi internet-
hozzáférés ellenőrzésekor talált személyes célú használat adatainak tárgyuk 
szerinti megnevezése, tételes jegyzéke. 

 
 
 
 

d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a munkahelyi internethasználatra 
feljogosított munkavállalók. 

e) A személyes adatok címzettje: a munkáltatói jogkör gyakorlója, és a 
humánpolitikai feladatot (HR) ellátó munkavállalók. 

f) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony megszűnését követő 3 év. 

I) A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés: 

1.) Az Egyesület a munkavállalók közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók 
hatékonyabb együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az 
egymás iránti tisztelet és elkötelezettség erősítése céljából csapatépítő tréningeket, 
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egyéb rendezvényeket szervez, amelyeken való részvételi lehetőséget nyújt a 
munkavállalói részére. (A továbbiakban együtt: munkahelyi rendezvények.) 

2.) A munkahelyi rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a munkavállaló 
hozzájárulása. 

3.) A munkahelyi rendezvényekkel kapcsolatos adatkezelés célja: a munkavállalók 
közötti kommunikáció fejlesztése, a munkavállalók hatékonyabb 
együttműködésének elősegítése és bizalmi szintjének növelése, az egymás iránti 
tisztelet és elkötelezettség erősítése. 

4.) A munkahelyi rendezvényekkel kapcsolatos személyes adatok köre: a munkavállalók 
képmása, hangja. 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: azon munkavállalók, akik munkahelyi 
rendezvények részt vesznek. 

6.) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője és valamennyi munkavállalója. 

7.) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása, de legkésőbb az Egyesület 
belső információs rendszerében való közzétételt követő 6 hónap. 

J) A számviteli kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés: 

1.) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény [Áfa tv. ] 159. § (1) 
bekezdése alapján, az Egyesületnek a természetes személy üzletfeleinek, vevőinek, 
szállítóinak, személyes adatait a számlák kötelező adattartalmának megállapítása, a 
számlák kibocsátása, és a kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása érdekében 
kezelnie kell. 

2.) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [Áfa tv. 159. § (1) bekezdése]. 

3.) Az adatkezelési célok: számlák kötelező adattartalmának megállapítása, számlák 
kibocsátása, kapcsolódó könyvviteli feladatok ellátása. 

4.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az Egyesület természetes személy 
üzletfeleinek, vevőinek, szállítóinak neve, címe, adószáma. 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület természetes személy ügyfelei, 
vevői, szállítói. 

6.) Az érintett adatkezelési kategória: természetes személy üzletfelek számlázáshoz 
szükséges személyes adatai. 

7.) A személyes adatok címzettje: a számla-kibocsátást és a könyvviteli tevékenységet 
munkaköri feladatként ellátó vezetők és munkavállalók, valamint az adó- és 
számviteli kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos feladatok teljesítésével megbízott 
adatfeldolgozó. 

8.) Az adatkezelés időtartama: a szerződés, az üzleti kapcsolat megszűnésétől 8 évig. 
 
 
K) Az adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés: 

1.) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény [Árt.] 50. § (1) bekezdése alapján, 
adóalanyként az Egyesület havonként, a tárgyhót követő hónap tizenkettedik napjáig 
elektronikus úton bevallást tesz az adó- és/vagy társadalombiztosítási 
kötelezettségeket eredményező, természetes személyeknek teljesített kifizetésekkel, 
juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról, járulékokról és/vagy a (2) bekezdésben 
meghatározott adatokról. 

2.) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [Árt. 50. § (1) bekezdése]. 

3.) Az adatkezelési célok: a NAV részére elektronikus úton benyújtandó havi adó- és 
járulék-bevallások elkészítése. 
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4.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

a) az Art. 50. § (2) bekezdésben meghatározott adatok, valamint még az alábbiak; 

b) családi és utónév; 

c) születési családi és utónév; 

d) előző név; 

e) a titulus (pld. „dr.”); 

f) születési hely és idő; 

g) anyja születési családi és utóneve; 

h) a természetes személy neme (nő/férfi); 

i) állampolgárság; 

j) adóazonosító jel; 

k) társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ szám). 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület vezetője és munkavállalói, 
valamint e személyek családtagjai. 

6.) A személyes adatok címzettje: a könyvviteli, bérszámfejtési tevékenységet ellátó 
munkavállalók, e feladatok teljesítésével megbízott adatfeldolgozó. 

7.) Az adatkezelés időtartama: a munkaviszony (jogviszony) megszűnésétől 8 évig. 

VIII. 

AZ ÜZLETI PARTNEREKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS  

A) Jogi személy üzleti partnerek képviselőivel kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Az Egyesület az üzleti tevékenységét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény [Ptk.] szerinti, írásban megkötött szerződések alapján végzi, amely létrejöhet 
akár több okiratba foglaltan is. (Például: megrendelés, és a megrendelés 
visszaigazolása, elfogadása.) 

2.) A szerződések teljesítése keretében az Egyesület számára hozzáférhetővé válnak a 
szerződő fél jogi személy képviselőinek – így különösen a szerződést megkötő 
vezetőjének, az abban megjelölt kapcsolattartójának – a személyes adatai, melyek 
ismerete az Egyesület elengedhetetlenül fontos üzleti érdeke. E személyes adatok 
tekintetében: 

a) Az adatkezelés jogalapja: az Egyesület jogos érdeke. 

b) Az adatkezelési célok: a megkötött üzleti szerződések teljesítése. 
 
 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, beosztás, munkahelyi 
telefonszám, munkahelyi e-mail cím. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a szerződést kötő jogi személy üzleti 
partnerek szerződésben szereplő képviselői. 

e) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, és a megrendelőkkel 
munkakapcsolatot tartó munkavállalói. 

f) Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől, lezárulásától számított 5 év. 
[Ptk. 6:22. § (1) bekezdés.] 

B) Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés: 
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1.) Az üzleti tevékenysége során az Egyesület harmadik – jogi- és természetes – 
személyeknek üzleti ajánlatokat és információkat szolgáltat. 

2.) Az adatkezelés jogalapja: az üzleti ajánlatot és információt kérő, a saját nevében vagy 
a jogi személy képviseletében eljáró érintett természetes személy hozzájárulása. 

3.) Az adatkezelési célok: azonosítás, kapcsolattartás. 

4.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az üzleti ajánlatot és információt kérő, a 
saját nevében vagy a jogi személy képviseletében eljáró érintett természetes személy. 

6.) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, és ügyfélkapcsolatot ellátó 
munkavállalói. 

7.) Az adatkezelés időtartama: szerződéskötés hiányában, az információ szolgáltatását, 
illetve az ajánlat közlését követő 30 nap elteltével az Egyesület törli a személyes 
adatokat. 

C) A szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés: 

1.) Az Egyesület a vele szerződő – ügyfelek, megrendelők, vevők, szállítók – természetes 
személyek valamint a vele szerződő jogi személy képviselőinek, mint érintetteknek a 
személyes adatait a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben kezeli. 

2.) Az Egyesület e személyes adatok kezeléséről az érintetteket tájékoztatja. 

3.) Az adatkezelés jogalapja: szerződés alapuló adatkezelés. 

4.) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás, szerződéses kötelezettségek teljesítése, a 
szerződésből eredő igényérvényesítés. 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, 
e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, vállalkozói igazolvány szám. 

6.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a természetes személy szerződő felek, és 
jogi személy szerződő felek képviseletében eljáró természetes személyek. 

7.) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, és ügyfélkapcsolatot és 
könyvviteli feladatokat ellátó munkavállalói, adatkezelője. 

8.) Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől, lezárulásától számított 5 év. 
[Ptk. 6:22. § (1) bekezdés.] 

 
 
 
 
 
 

IX. 

AZ EGYESÜLET  ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS  

1.) Cookiek. Az Egyesület honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie („süti”) 
- apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző 
visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül 
küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére. Ennek révén a honlap 
böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató 
személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását 
adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával. 

A sütik kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása 
érdekében működnek. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra 
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alkalmas információt nem tárolnak, az Egyesület e körben személyes adatkezelést 
nem folytat. 

2.) Regisztráció és hírlevél. A honlapon történő regisztrációval, és a hírlevélre történő 
feliratkozással kapcsolatos adatkezelés szabályai a következők: 

a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, 
amelyet – a személyes adatainak kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatást 
követően – az érintett a honlapon a „regisztráció” illetve a „hírlevél feliratkozás” 
szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával ad meg. 

b) Az adatkezelési célok: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítéséhez, a 
honlapon ingyenes szolgáltatások nyújtása az érintettnek, hozzáférés a weboldal 
nem nyilvános tartalmaihoz. 

c) Az adatkezelés célja hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása az 
Egyesület szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, 
tájékoztatás hírekről, eseményekről. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a hírlevél feliratkozás esetén: 
név, e-mail cím. 

e) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre a regisztráció esetén: név, 
lakcím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. 

f) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a honlapon regisztráló, a hírlevelére 
feliratkozó természetes személyek. 

g) Az érintett adatkezelési kategória: honlap regisztráció és hírlevél adatai. 

h) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, ügyfélkapcsolati feladatot 
ellátó munkavállalói, a weblapjának üzemeltetését ellátó adatfeldolgozó. 

i) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Hírlevél esetén a 
„leiratkozásig”, regisztráció esetén az érintett kérelmére történő törlésig. 

3.) Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, illetve kérheti regisztrációja (személyes 
adatai) törlését. 

4.) A hírlevél leiratkozás az érintett részére megküldött elektronikus levelekben 
elhelyezett leiratkozási linkre kattintva, vagy az Egyesület székhelyére megküldött 
postai levélben történik. 

5.) Direkt marketing. A honlapon történő direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos 
adatkezelés szabályai a következők:  

 
 
 

a) Az adatkezelés jogalapja: az érintett egyértelmű és kifejezett hozzájárulása, 
amelyet – a személyes adatainak kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatást 
követően – az érintett a honlapon a hozzájárulás direkt marketing célú 
megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg. Az 
érintett hozzájárulását papír alapon is meg tudja adni, a megfelelő adatlap 
kitöltésével, aláírásával és postai úton az Egyesületnek történő megküldésével. 

b) Az adatkezelési célok: kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtással, 
termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése akciókról való 
értesítés céljából, elektronikus, vagy postai úton. 

c) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail 
cím. 
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d) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: minden olyan természetes személy, aki 
egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Egyesület a személyes 
adatait direkt marketing céljára kezelje. 

e) Az érintett adatkezelési kategória: direkt marketing adatok. 

f) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, ügyfélkapcsolati és 
marketing feladatokat ellátó munkavállalói. 

g) Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

6.) Webáruház. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény [Eker. tv .] szabályainak megfelelően, az Egyesület által üzemeltetett 
internetes webáruházzal kapcsolatos adatkezelés szabályai a következők: 

a) A webáruházban történő regisztrációra, a hírlevélre történő feliratkozással 
kapcsolatos adatkezelési tevékenységre, illetve a látogatók tájékoztatására az 
előző IX./1-5.) pontok rendelkezései az irányadók. 

b) Az adatkezelés jogalapja:  

ba) Az Eker tv. által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó jogi kötelezettségek 
teljesítésén alapul az Egyesület adatkezelése. 

bb) A webáruházban történő vásárlás esetén pedig az adatkezelés a szerződés 
teljesítéséhez szükséges. 

c) Az adatkezelési célok:  

ca) jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói 
kötelezettség teljesítésének a bizonyítása; 

cb) a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, szükség szerinti 
módosítása; 

cc) a szerződés megkötésének bizonyítása; 

cd) a szerződés teljesítésének figyelemmel kísérése; 

ce)  a szerződéses díjak számlázása; 

cf) a szerződéses követelések érvényesítése. 

d) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: vásárlók neve, lakcíme, 
telefonszáma, belépési jelszava, bankszámlaszáma. 

e) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: minden olyan természetes személy, aki 
webáruházában regisztrál, hírlevélre feliratkozik, vásárol. 

 
 
 

g) A személyes adatok címzettje: az Egyesület vezetője, ügyfélkapcsolati, értékesítési, 
könyvviteli, weblapjának üzemeltetési feladatait ellátó munkavállalói, valamint 
adatfeldolgozói. 

h) Az adatkezelés időtartama: a szerződés teljesítésétől, lezárulásától számított 5 év. 
[Ptk. 6:22. § (1) bekezdés.] 

i) Az internetes webáruházzal kapcsolatos adatkezelés helye az Egyesület székhelye. 

X. 

AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK  
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1.) Az Egyesület személyes adatot csak a jelen szabályzatban rögzített tevékenységekkel 
összhangban, az adatkezelés célja szerint kezelhet. 

2.) Az Egyesület az adatok biztonságáról gondoskodik, e körben kötelezettséget vállal 
arra, hogy megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 
elengedhetetlenül szükségesek az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályok, adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához, illetőleg kialakítja a fentiekben 
meghatározott jogszabályok érvényesüléséhez szükséges eljárási szabályokat. 

3.) Az Egyesület az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4.) Az Egyesület által az adatbiztonság érdekében végrehajtandó technikai és szervezési 
intézkedéseket az Egyesület adatvédelmi szabályzata rögzíti. 

5.) Az Egyesület az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, több lehetséges 
adatkezelési megoldás esetén a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosító 
megoldást választja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

XI. 

AZ EGYESÜLET FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYÉGÉVEL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 

1.) Felnőttképzést folytató intézményként az Egyesület a felnőttképzésről szóló 2013. évi 
LXXVII. törvény [Fktv. ] hatálya alá tartozó sportedző, valamint sportszervező,- 
menedzser engedélyezett felnőttképzési tevékenységet folytat. 

2.) Törvényes kötelezettsége alapján, az Egyesület az engedélyezett képzéseinek 
folytatásáról – a résztvevők személyes adatait nem érintően – képzési csoportonként 
elektronikus úton adatokat szolgáltat a felnőttképzési hatóság Pest Megyei 
Kormányhivatalnak. 

3.) Az Fktv. és a 393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet előírásai alapján, írásban papír 
alapon, az Egyesület a képzései megvalósításával összefüggő dokumentumokat – 
csoportokként egységes dokumentumként  – vezeti és tartja nyilván, amely 
tartalmazza a képzésben résztvevők, oktatók és vizsgáztatók személyes adatait is. 
Eme egységes dokumentumot a hatóság ellenőrzési jogköre gyakorlásának 
biztosítása érdekében az Egyesület 5 évig köteles kezelni és megőrizni, továbbá 
köteles eme adatokról statisztikai adatszolgáltatást is teljesíteni. 

4.) Az Fktv. 21. § (1) bekezdése alapján, a felnőttképzési tevékenységével kapcsolatban 
az Egyesület továbbá még az alábbi személyes adatokat tartja nyilván, melyeket öt 
(5) évig köteles kezelni és megőrizni: 

 
a) a képzésben résztvevő személy: 

aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, 
állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, 
telefonszámát; 

ab) nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és 
a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát; 

ac) tankötelezettsége teljesítése mellett felnőttképzésben is részt vevő szülőjének, 
törvényes képviselőjének nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, 
telefonszámát; 

b) a képzési jogviszonnyal összefüggő és a képzésben részt vevő személlyel 
kapcsolatos alábbi adatokat: 
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ba) iskolai és szakmai végzettség, nyelvi ismeret; 

bb) képzésbe történő felvétel; 

bc) tanulmányainak értékelése és minősítése; 

bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezése, 
a vizsga helye, időpontja, eredménye; 

c) a képzésben részt vevő személy társadalombiztosítási azonosító jelét. 

6.) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [Fktv. 15. § (1) bekezdés c) 
pontja, 16. § a-d) és f) pontja, 21. § (1) és (6) bekezdése, valamint 393/2013. (XI. 12.) 
Korm. rendelet 24. § (1)-(3) bekezdése]. 

7.) Az adatkezelési célok: felnőttképzéshez kapcsolódó feladatok ellátása. 

8.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az Egyesület felnőttképzési 
tevékenységében részt vevő természetes személyeknek az előző pontokban 
meghatározott adatai. 

9.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület felnőttképzési 
tevékenységében részt vevő természetes személy tanulók, oktatók és vizsgáztatók. 

10.) Az érintett adatkezelési kategória: a felnőttképzési tevékenység ellátásához szükséges 
személyes adatok. 

11.) A személyes adatok címzettje: a felnőttképzési tevékenységet munkaköri feladatként 
ellátó vezetők és munkavállalók, oktatók és vizsgáztatók, e feladatok teljesítésével 
megbízott közreműködők, továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a 
Központi Statisztikai Hivatal. 

12.) Az adatkezelés időtartama: az engedélyezett képzések befejezésétől számított 5 évig. 

XII. 

AZ EGYESÜLET SPORTRENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉSE 

1.) Sportszervezetként az Egyesület a sportról szóló 2004. évi I. törvény [Tv.] hatálya alá 
tartozó sportrendezvényeket szervez, illetve ezek szervezésében a sportszervezet 
tagjaival közösen részt vesz. A sportrendezvény előírásoknak megfelelő 
lebonyolításáért a szervező Egyesület – illetve rendező szerv (rendező) alkalmazása 
esetén a szervező és a rendező egyetemlegesen – felelős. Ezért az Egyesület köteles 
megtenni és az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely 
a sportrendezvényen résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, 
valamint a jogsértések megelőzése érdekében szükséges. 

 
 
2.) A sportrendezvényre belépésre jogosult természetes személy nevét, anyja nevét, 

születési helyét és idejét, valamint lakcímét belépőjegy (stb.) lejáratát követő 3 
munkanapig az Egyesület nyilvántartja, ezt követően törli. A sportrendezvényre 
belépésre jogosult természetes személy nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét az 
Egyesület a belépőjegyen (stb.) feltüntetheti.  

3.) A sportrendezvény helyszínén és ideje alatt, a sportrendezvényen résztvevő 
természetes személyről (nézőről, szurkolóról) az Egyesület adott esetben kép- és 
hangfelvételt készíthet. 

a) A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához 
szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény befejezését 
követően az Egyesület köteles a rendőrség által a sportrendezvény befejezését 
követő 72 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig megőrizni a 
sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. 
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b) A rendőrség az általa a sportrendezvény befejezését követő 72 órán belül megtehető 
felszólításában az Egyesületet a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30 
napig történő tárolására szólíthatja fel. 

c) Amennyiben rendőrségi felszólításra nem kerül sor, úgy az Egyesület a rögzített 
adatokat a rögzítést követő 72 óra (3 nap) elteltével megsemmisíti. 

d) E rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, 
bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a 
nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és 
a bíróság, valamint az érintett személy igényelhet adatot. 

4.) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [Sporttörvény 71. § (1) bekezdés 
g) pontja, 72/B. (2) és (4)-(5) bekezdése, 74. § (3) és (5) bekezdése]. 

5.) Az adatkezelési célok: a sportrendezvények előírásoknak megfelelő lebonyolítása, az 
azon résztvevők személyi és vagyonbiztonságának megóvása, a jogsértések 
megelőzése. 

6.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: a sportrendezvények résztvevőinek 
neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint kamerával róluk rögzített 
kép- és hangfelvétel. 

7.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Egyesület sportrendezvényeinek 
résztvevői. 

8.) Az érintett adatkezelési kategória: sportrendezvényekhez kapcsolódó személyes 
adatok. 

8.) A személyes adatok címzettje: a sportrendezvények lebonyolítását munkaköri 
feladatként ellátó egyesületi vezetők és munkavállalók, a társszervező egyesületi tag 
sportszervezetek illetékes képviselői, a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a 
szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy. 

10.) Az adatkezelés időtartama: a sportrendezvények résztvevőinek neve, anyja neve, 
születési helye és ideje, lakcíme a sportrendezvény befejezését követő 3 napig, míg a 
kamerával róluk rögzített kép- és hangfelvétel a sportrendezvény befejezését követő 
3 napig, illetve rendőrségi felszólítás alapján 3 + 30 napig kezelhető. 

 
 
 
 
 
 
 
 

XIII. 

AZ EGYESÜLET TAGSZERVEZETEINEK KÜLDÖTTEIVEL (KÉPVISELŐIVEL) 
KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

1.) Az Egyesület tagjai budapesti székhelyű, budapesti területi sportági szakszövetségek 
és sportszövetségek, amely szövetségek tagjai is sportegyesületek, valamint jogi 
személyiséggel rendelkező sporttal foglalkozó, budapesti székhelyű más civil 
szervezetek. Az Egyesület maga is szövetségként olyan egyesület, amelynek tagjai 
egyesületi szövetségek és egyéb jogi személyek. Az Egyesület jogi személy tagjainak 
törvényes képviseletét a vezető tisztségviselői látja el, kik így az Egyesület 
közgyűlésén személyesen maguk – vagy meghatalmazottjuk útján – jogosultak a 
tagszervezetüket képviselni. 

2.) Az Egyesület nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, és az ügyvezetés 
feladatkörébe tartozik az Egyesület tagjainak kötelező nyilvántartása. Az Egyesület 
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tagnyilvántartása, és annak részeként a tagszervezeteinek képviseletét ellátó 
természetes személy küldötteinek személyes adatai nem nyilvánosak. 

3.) A tagszervezetek képviseletét ellátó természetes személy küldöttek személyes 
adatainak adatkezelési jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [Ptk. 3:63. § (1) 
bekezdése és a Ptk. 3:80. § i) pontja]. 

4.) Az adatkezelési célok: az Egyesület tagnyilvántartásának vezetése, és ennek 
részeként a tagszervezetek jogosult képviselőinek naprakész nyilvántartása. 

5.) Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: az egyesületi tagszervezeteket 
képviselő természetes személy küldöttek neve, lakcíme, telefonszáma, email-címe, 
valamint képviseleti jogának jogcíme (törvényes képviselő/meghatalmazott) és 
terjedelme. 

6.) Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az egyesületi tagszervezeteket képviselő 
természetes személy küldöttek. 

7.) Az érintett adatkezelési kategória: az egyesületi tagszervezetek küldötteinek 
személyes adatai. 

8.) A személyes adatok címzettje: az Egyesület közgyűlése, elnöksége, főtitkára, 
titkársági munkavállalói, és felügyelő bizottsága. 

9.) Az adatkezelés időtartama: az egyesületi tagszervezetet képviselő természetes 
személy küldött e jogviszonyának megszűnése esetén azon utolsó közgyűléstől 
számított 1 év, melyen e küldött képviseletével a tagszervezet részt vett közgyűlési 
határozat meghozatalában [Ptk. 3:36. § (1) bekezdés]. 

XIV. 

AZ EGYESÜLET ÁLTAL MEGHIRDETETT FOTÓ ÉS EGYÉB HASONLÓ 
PÁLYÁZATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

1.) Az Egyesület döntése alapján nyilvános fotó és más hasonló pályázatokat (röviden: 
pályázat) hirdethet meg, melyek adatkezelésével kapcsolatos előírásokat a jelen 
fejezetben állapítja meg. 

2.) Az Egyesület az általa kiírt pályázatban az elérhetőség megjelölésével hivatkozik az 
Adatkezelési tájékoztatóra. Amennyiben az Egyesület elektronikus úton nem tette 
elérhetővé az Adatkezelési tájékoztatót, úgy a vonatkozó rendelkezéseket a pályázati 
kiírásba foglalja. 

3.) A pályázati eljárás során folytatott adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. 
 
 
 
4.) Az adatkezelési célok: a pályázat elbírálása és a nyeremények átadása. 

5.) A pályázó természetes személy adatkezeléssel érintett személyes adatai: név, lakcím, 
tartózkodási hely, levelezési cím, e-mail-cím, képmás (fénykép). 

6.) Az érintett adatkezelési kategória: pályázatra jelentkező személyek. 

7.) A személyes adatok címzettjei: az Elnökség, a főtitkár, és  az e feladat ellátásával 
megbízott titkársági munkavállalók. 

8.) Az adatkezelés időtartama: 

a) A pályázat elbírálása alapján a nyeremények átadását követően, a nyeretlen 
pályázók tekintetében az adatkezelési cél megszűnik, ezért a személyes adataikat 
haladéktalanul törölni kell. 

b) Fennáll a törlési kötelezettség abban az esetben is, ha az érintett pályázó még a 
jelentkezés során meggondolja magát, és visszavonja a pályázatát. 
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c) A nyertes pályázók személyes adatait – kifejezett írásbeli hozzájárulásuk 
hiányában – a pályázat elbírálása alapján a nyeremények átadását követő 90 
napon belül törölni kell. 

9.) A pályázókat az elbírálást követő ésszerű és méltányos legrövidebb időn belül, 
írásban (email-ben) tájékoztatni kell a pályázat tárgyában hozott döntésről, a 
pályázat eredményéről. 

10.) A pályázat elbírálása után, a résztvevők személyes adatait tartalmazó 
adathordozókat: 

a) kérésére a pályázónak 90 napon belül vissza kell küldeni; 

b) a pályázónak a személyes adatai további pályázatok során történő 
felhasználására vonatkozó hozzájárulása alapján tárolni kell; 

c) a visszaküldést nem kérő, vagy nem nyilatkozó pályázó személyes adatai további 
pályázatok során történő felhasználására vonatkozó hozzájárulása hiányában – 
jegyzőkönyv felvételével – meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. 

11.) Amennyiben az Egyesület a nyeremények átadás követően is tárolni kívánja a pályázó 
által beadott pályázatot, úgy ehhez a pályázó hozzájárulását kell kérnie. 

12.) A pályázó hozzájárulásának önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson 
alapulónak és egyértelműnek kell lennie. Ennek érdekben a hozzájáruló 
nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) az Egyesület és képviselőjének kiléte, valamint elérhetőségeik;  

b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja: úgymint későbbi megkeresés új 
pályázati felhívás közvetlen megküldése érdekében (stb.); 

c) az adatkezelés jogalapja: hozzájáruláson alapuló; 

d) a személyes adatok tárolásának időtartama; 

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Egyesülettől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását; 

f) az érintett azon joga, hogy bármely időpontban visszavonhatja a hozzájárulását, 
amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét; 

g) az érintett nyilatkozata, miszerint tudomása van a felügyeleti hatósághoz címzett 
panasz benyújtásának jogáról, és egyben a bírósághoz fordulás jogáról. 

 
 

XV. 

AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 

1.) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 
kötelezettségeit a Rendelet, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön jogszabályok 
keretei között az adatkezelő Egyesület határozza meg. 

2.) Az Egyesület rögzíti, hogy az adatfeldolgozó a tevékenysége során az adatkezelésre 
vonatkozó érdemi döntés meghozatalára felhatalmazással nem rendelkezik, a 
tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 
dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes 
adatokat az Egyesület rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 

3.) Az adatfeldolgozó részére az adatkezelési műveletek tárgyában adott utasítások 
jogszerűségéért az Egyesület felel.  
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4.) Az Egyesület kötelezettsége az érintettek számára az adatfeldolgozó személyéről, az 
adatfeldolgozás helyéről való tájékoztatás megadása. 

5.) Az Egyesület az adatfeldolgozónak további adatfeldolgozó igénybevételére 
felhatalmazást nem ad. 

6.) Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni.  

7.) Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó 
személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt. 

Budapest, 2018. május 25.  

 


