AZ É. a M. SPORTEGYESÜLET
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. BEVEZETÉS
Az É. a M. Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület, Szolgáltató, adatkezelő) közgyűlése az
alábbi Adatkezelési Szabályzatot alkotja:
-az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló – és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU)
2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR),
-a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény),
valamint
-a Sportegyesülettel kapcsolatba kerülő ügyfelek, illetve munkavállalóink, továbbá egyéb
személyek személyes adatainak fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű,
tisztességes és átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából.
Jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi tevékenységek adatkezelését szabályozza: Az
adatkezelő által nyújtott úszásoktatási tevékenység.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi honlap adatkezelését szabályozza:
https://uszasoktatas-budapest.hu/
Az Adatvédelmi Szabályzat elérhető az alábbi oldalról: https://uszasoktatas-budapest.hu/
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Adatkezelő adatai:
Adatkezelő neve: É. a M. Sportegyesület
Adatkezelő székhelye: 1147 Budapest, Balázs utca 26. fsz. 1.
Adatkezelő adószáma: 18904765-1-42
Adatkezelő telefonszáma: 06 70 285 92 51
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@eletunkamozgas.hu

2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, lakcíme, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
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2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
2.7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi.

3. SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
3.1.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Egyesület valamennyi tagja, vezető tisztségviselője,
illetve munkavállalója, illetve az Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban
álló egyéb személy, az Egyesülettel kapcsolatban álló ügyfelek tevékenysége során
megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseket. Az Egyesület tagjai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint
2

az Egyesület foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek, az
Egyesülettel kapcsolatban álló ügyfelek, illetve a kapcsolatba kerülő természetes
személy ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése
alkalmával kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen Szabályzat
rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására.
3.2.

Az Egyesület a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1)
bekezdés):
a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság;
b.) célhoz kötöttség;
c.) adattakarékosság;
d.) pontosság;
e.) korlátozott tárolhatóság;
f.) integritás és bizalmas jelleg;
g.) elszámoltathatóság.

3.3.

Az Egyesület a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően
valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az
adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket
megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és
szabadságainak védelme érdekében.

4. AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL NYÚJTOTT RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS
4.1. Tájékoztatáshoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
(2) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik:
a.)
b.)

az adatkezelőnek, és ha van ilyen, az adatkezelő képviselőjének a kiléte és
elérhetőségei;
az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;

c.)

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

d.)

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló adatkezelés esetén,
az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei;

e.)

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

f.)

adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
továbbá a a Bizottság megfelelőségi határozatának léte vagy annak hiánya,
vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a Rendelet 49. cikk (1)
bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a
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megfelelő és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának
megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás.
(3) Az (1) bekezdésben említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja:
a.)

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

b.)

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;

c.)

a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 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 jogszerûségét;

d.)

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

e.)

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;

f.)

a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel bír.

4.2. Az érintett hozzáférési joga
(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és 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, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d.)

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

f.)

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;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g.)

ha az adatokat nem az érintettől gyûjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;

h.)

a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve
milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra
vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.
(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 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.
4.3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
A helyesbítéshez való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok, egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését.
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, az adatkezelő 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 a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja
(hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében (kifejezett hozzájárulás adása) az
adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
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c.)

d.)

az érintett a rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján (tiltakozáshoz való jog)
tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az érintett a rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján
(üzletszerzés érdekében történő személyes adatkezelés elleni tiltakozás)
tiltakozik az adatkezelés ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e.)

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f.)

a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a.)

b.)

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. 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; vagy

d.)

az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint 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 az (1) bekezdés alapján 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.
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(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
4.5. 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 érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
4.6. Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő 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 az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha:
a.)

b.)

az adatkezelés a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja (érintett
hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez) vagy a rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja (érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez)
szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti
szerződésen alapul; és
az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogyha ez technikailag megvalósítható kérje a személyes adatok adatkezelők
közötti közvetlen továbbítását.
(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az
említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges.
(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
4.7. A tiltakozáshoz való jog
1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében megvalósuló adatkezelése, illetve az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen (a rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
e) vagy f) pontján alapuló adatkezelés) ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
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szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
(2) 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.
(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben 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.

4.8. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.
(1) Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti
hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti e rendeletet.
(2) 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
http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
(3) A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a
Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
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) Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság
nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a
Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről.
(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.
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(4) Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy
döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak
megküldeni.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog
(1) A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog 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 adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen
eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is,
kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi
jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

5. AZ EGYESÜLET ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSEK
(1) Az Egyesület által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik.
Az Egyesület személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha
arra jogcímmel rendelkezik.
(2) Az Egyesület személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok
megismerését, gyűjtését vagy felhasználását csak abban az esetben jogosult végezni
(akkor rendelkezik jogcímmel),
a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
megismeréséhez és kezeléséhez;
b.) amennyiben az adatkezelés az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges;
c.) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a
személyes adatok jogosultja az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően a személyes adatok jogosultjának kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
d.) amennyiben az adatkezelés a személyes adat jogosultjának vagy egy másik
természetes személy létfontosságú érdekének védelme miatt szükséges,
illetve az Egyesület (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az Egyesülettel szemben
elsőbbséget élveznek a személyes adat jogosultjának olyan érdekei és
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé.
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(3) Az Egyesület adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet.

5.1.

Regisztráció

(1.) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat
Vezetéknév, keresztnév
E-mail cím
Szülő neve
Értesítési telefonszám
Számlázási név és cím

Születési dátum

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Kapcsolattartás
Kapcsolattartás, Azonosítás
Kapcsolattartás
A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a
sze r ződé s l étre hozása, tar tal m ának
meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az azzal
kapcsolatos követelések érvényesítése.
A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá
és biztonságossá tétele.

(2.) Az érintettek köre: a weboldalon, vagy papír alapon (jelentkező) regisztrált valamennyi
érintett.
(3.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig
tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által
megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,
elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa
megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is
törli.
Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy a beiratkozást követően, ha az érintett nem vesz részt a foglalkozásokon, az
általa megadott személyes adatai nem kerülnek automatikusan törlésre, hiszen bármikor lehetősége van a
tanfolyam folytatására. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell
olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

(4.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai
kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
(5) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés b; c; d) pontjai.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon
kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
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alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig
(6) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja.

(7) Tájékoztatjuk, hogy
-az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges.
-köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk.
-az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a kapcsolatfelvétel
lehetetlenné válik.

5.2.

Kapcsolatfelvétel

(1.) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Név
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet tartalma
A kapcsolatfelvétel időpontja
A kapcsolatfelvételkori IP cím

Az adatkezelés célja
Azonosítás
Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése
Kapcsolattartás
A válaszadáshoz szükséges
Technikai művelet végrehajtása
Technikai művelet végrehajtása

(2.) Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapokon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
(3.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)
bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.
(4.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai
kezelhetik.

(5.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) b) és c) pont.
Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került
személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.
(6.) Tájékoztatjuk, hogy
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- a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához
szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen
(együttműködés) alapul.
- köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja
felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
5.3.

Ügyfélkapcsolat

(1.) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat
Név, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés célja
Kapcsolattartás, azonosítás,
szerződések teljesítése, üzleti cél.

(2.) Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/, weboldalon illetve
személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
(3.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő
és az érintett közötti jogviszony megszűnéséig, illetve szerződéses jogviszony esetén a
polgárjogi elévülési idő elteltéig tart.
(4.) Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított munkatársai kezelhetik, a
fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
(5.) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja.
(6.) Tájékoztatjuk, hogy
- az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
- köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a kérését teljesíteni.
- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem
tudjuk a kérését, kérdését feldolgozni.
5.4.

A https://uszasoktatas-budapest.hu/ weboldal üzemeltetése (ellenőrzés, technikai
frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

(1.) Az üzemeltető megnevezése és elérhetősége:
Név: Addmonte Ltd.
Tárhelyszolgáltató címe: 39 Withypitts, Crawley, United Kingdom
(2.) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
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(3.) Az érintettek köre: A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő-, illetve a weboldalon
regisztrált valamennyi érintett.
(4.) Az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel az Egyesülettel.
(5.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a weboldalon megadott
adatok egyből továbbításra kerülnek az adatkezelő e-mail címére.
(6.) Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, illetve az elektronikus
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
(7.) A https://uszasoktatas-budapest.hu/ weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere
s e g í ti . A m é r é s i a d a t o k k e z e l é s é r ő l a z a d a t k e z e l ő a
http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.
5.5.

Egyesületi adminisztrációs rendszer

(1.) tevékenység, az adatkezelés célja: Online, felhő alapú (Google Drive) tagnyilvántartás és
egyesületi adminisztráció; az úszásoktatás megszervezése.
(2.) Tárhely szolgáltató:
Név, Székhely:
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

A Google adatvédelmi irányelvei az alábbi linken olvasható:
https://policies.google.com/
(3.) Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, cím, születési dátum, számlázási adatok,
e-mail cím, szülő neve, telefonszám.
(4.) Az érintettek köre: Az É. a M. Sportegyesület tagjai, illetve azok szülei/gondviselői,
pártoló tagjai.
(5.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig
tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. Az érintett által
megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján,
elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa
megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is
törli.
(6.) Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az
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információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény 13/A. § (3) bekezdése.
5.6. Közösségi oldal
(1.) Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook közösségi oldalon regisztrált neve,
illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
(2.) Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook közösségi oldalon, és
„lájkolta” a weboldalt.
(3.) Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”,
népszerűsítése.
(4.) Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak
ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon
valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
(5.) Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez
a közösségi oldalakon.
A Facebook „Adatkezelési szabályzata” ahttps://www.facebook.com/about/privacy címen
érhető el.

5.7. Az oktatás alatt, illetve az Egyesület által rendezett eseményeken történő képrögzítés
során keletkezett adatok kezelése
(1.) Tájékoztatjuk, hogy az oktatásokon és az Egyesület által rendezett eseményeken kép- és
hangfelvétel rögzítése történhet.
(2) Az adatkezelés jogalapja, céljai:
az érintett önkéntes hozzájárulása; az É. a M. Sportegyesület jogos érdeke, hogy az
eseményeken rögzített képfelvételeket tájékoztatásra, oktatási segédeszközként, illetve
promóciós célra felhasználja.
(3.) A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés egyéni és tömeges felvételekre terjed ki. Az érintettek köre az Egyesület
tanítványai. A felvételek az aktuális tanév végétől számított 10 napon belül törlésre kerülnek.
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5.8. A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés
(1.) Az Egyesület munkaerő-felvétel során jogosult megismerni az Egyesület által
meghirdetett pozícióra jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott
személyes adatait, amelyet közvetlenül vagy közvetve juttat el az Egyesülethez. A jelentkező
köteles erre vonatkozó hozzájárulását nyilatkozat útján megtenni. A jelentkező hozzájárulása
akkor tekinthető jogszerűnek, ha
a) az önkéntes;
b) pályázatának elbírálására vonatkozik;
c) megfelelő tájékoztatáson alapul;
d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
Az Egyesület a munkaerő-felvételre jelentkező által tett hozzájárulási nyilatkozatot minden
esetben jogszerűnek tekinti. A hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett
bizonyítja.
(2.) Az Egyesület a munkaerő-felvétel céljából közzétett hirdetésben jogosult megjelölni,
hogy a meghirdetett pozícióra jelentkező személy a jelentkezés tényével tudomásul
veszi azt, hogy a pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában az
Egyesület adatkezelést hajt végre, illetve hogy a pályázati anyagai megküldésével az
érintett kifejezetten hozzájárul e személyes adatai Egyesület általi megismeréséhez és
kezeléséhez. Az Egyesület a jelentkező által megküldött pályázati anyag Egyesülethez
történő beérkezését követően köteles tájékoztatni a jelentkezőt az Egyesület
jelentkezővel kapcsolatos adatkezeléséről és – amennyiben hozzájáruló nyilatkozatot
még nem tett – arról, hogy hozzájáruló nyilatkozatát milyen formában teheti meg. A
hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően az Egyesület a pályázati anyagban
megjelölt személyes adatok megismerésére nem jogosult. Az Egyesület a
kapcsolatfelvételt célzó email üzenetében köteles felhívni az érintett figyelmét arra,
hogy a megküldött pályázati anyagában megjelölt személyes adatai vonatkozásában
az Egyesület adatkezelést hajt végre, illetve hogy az emailre adott – ilyen tartalmú –
válaszával vagy olvasási visszaigazolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a
Szövetség e személyes adatait megismerje és kezelje.
(3.) Az Egyesület a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat
kizárólag a munkaerő-felvétel céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása
érdekében ismerheti meg és kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező
vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy az Egyesület által tett ajánlatot a
jelentkező elutasítja, úgy az Egyesület – a hozzájárulási nyilatkozatot és annak
adattartalmát leszámítva – a jelentkező valamennyi általa kezelt személyes adatát
késedelem nélkül törölni köteles és erről előzetesen köteles tájékoztatni a jelentkezőt.
Ilyen esetben az Egyesület a hozzájárulási nyilatkozatot jogos érdekének védelme és
érvényesítése érdekében az általános elévülési idő leteltéig megőrzi. Amennyiben a
munkaerő-felvétel sikeres, úgy a jelentkező által megadott azon adatok, amelyeket a
munkáltató jogcím birtokában kezelhet, a munkavállalóról kezelt személyes adatok
részét képezik azzal, hogy annak kezeléséhez a leendő munkavállaló – a
munkaszerződés aláírását megelőzően – köteles hozzájárulni.
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(4) Az Egyesület a jelentkezőről – a pályázati anyagában megadott személyes adatokon
túl – egyéb forrásból személyes adatot nem szerezhet be és nem teheti a munkaerőfelvétel alkalmával szűrési feltételek részévé, kivéve, amennyiben az Egyesület jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges körben a jelentkező közösségi
médiaprofiljának vizsgálata során olyan adat válik számára hozzáférhetővé, amely a
jelentkező pályázati anyagából hiányzik és az adott munkakör betöltése
szempontjából releváns.
5.9. Az Egyesület tisztségviselői, munkavállalói és az Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése
(1.) Az Egyesület jogosult kezelni az Egyesület vezető tisztségviselőinek, tisztségviselőinek,
munkavállalóinak, valamint az Egyesülettel foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban
álló egyéb személyek személyes adatait amennyiben
a) az adott személyes adat kezeléséhez a személyes adat jogosultja
hozzájárult (pl. munkaerő-felvétel során megadott adatok további
kezeléséhez való hozzájárulás, munkavállaló bankszámlaszáma a
munkabér utalása céljából, végzettséget igazoló bizonyítvány másolata);
b) az szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. nyilvántartások vezetése);
c) az jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (pl. adózási
kötelezettség teljesítése);
d) az az Egyesület (vagy a munkavállaló) jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
(2.)A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: az Egyesület vezető tisztségviselői feladatok
ellátására irányuló jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony
létrehozása, fenntartása, e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek (pl.
adóelőleg megfizetése) teljesítése, jogviszony megszüntetése.
(3.)A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama:
a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a
vonatkozó jogszabályban meghatározott időtartam;
b) a személyes adat jogosultja részéről megadott hozzájárulást tartalmazó
nyilatkozat aláírásától kezdődően a jogviszony megszűnését követő 5 évig;
c) minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek
hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony
megszűnését követő 8 évig.
(4.) A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus
nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy
elektronikus művelet. Az érintett a hozzájáruló nyilatkozat megtételével kifejezetten
hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület az érintett – vezető tisztségviselő jogviszony,
munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítéséhez, illetve
fenntartásához, megszüntetéséhez szükséges és elengedhetetlen – személyes adatait
tartalmazó okmányról, illetve egyéb iratról fénymásolatot vagy elektronikus
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másolatot készítsen, és a személyes adatok megőrzését e másolat megérzésén
keresztül teljesítse. Az Egyesület az így készült másolatot az érintettre vonatkozó
egyéb iratokkal együtt olyan helyen köteles megőrizni, ahol azokhoz illetéktelen
személy nem férhet hozzá.
(5.) A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre:
a) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye
és ideje, anyja születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek
hiányában tartózkodási címe, személyazonosító száma, személyazonosító
igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá mindazon adatok, amelyeket
– az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi kötelezettség
teljesítéseként – a munkáltató Egyesület megismerni és kezelni köteles, így
különösen, de nem kizárólagosan a vezető tisztségviselő(k), munkavállalók
vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő nyilvántartása,
szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés
nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi
alkalmassági nyilvántartás részét képező személyes adatok;
b) az érintett bankszámlájának száma, illetve a bankszámlát vezető
pénzintézet neve, amennyiben a személyes adat jogosultja a munkabérét
(egyéb ellenszolgáltatást) átutalás útján kéri megfizetni, a végzettséget
igazoló bizonyítvány másolata és a vonatkozó személyes adat
megismeréséhez kifejezett hozzájárulását adta;
c) amely egyébként a szerződés teljesítéséhez vagy az Egyesület (illetve a
foglalkoztatott) jogos érdekében (pl. tulajdonvédelem, kárfelelősség)
érvényesítéséhez szükséges.
(6.) Az Egyesülettel vezetői tisztségviselői jogviszonyban, munkaviszonyban vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló egyéb természetes személyek
kötelesek az Egyesület által – e jogviszonyuk létesítéséhez, fenntartásához,
megszüntetéséhez feltétlenül szükséges – személyes adataik kezeléséhez e jogviszony
létrejöttét megelőzően hozzájárulni.
Az Egyesület a hozzájáruló nyilatkozat aláírását megelőzően köteles a
személyes adat jogosultját tájékoztatni
a.) az Egyesület, illetve az Egyesület képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b.) arról, hogy a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony csak abban az esetben jöhet
létre, ha az ahhoz szükséges személyes adatainak Egyesület általi
ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul;
c.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről;
d.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról;
e.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről;
f.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
g.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének
lehetőségéről.
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(7.) Az Egyesület a tájékoztatást tömören és közérthetően köteles megadni. A tájékoztatás
megadása mellett az Egyesület köteles a jelen Szabályzatot az vezető tisztségviselő,
munkavállaló, Szövetség foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy
részére mindenkor hozzáférhetővé tenni, kérésére elektronikus formában a személyes
adat jogosulja elektronikus kézbesítési címére megküldeni.
(8.) A személyes adat jogosulja a tájékoztatást követően önként jogosult eldönteni, hogy
az Egyesülettel kíván-e vezető tisztségviselői jogviszonyt, munkaviszonyt vagy
foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyt létrehozni. A személyes adat jogosultjának
hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
a) önkéntes;
b) a vezető tisztségviselői jogviszony, munkaviszony vagy foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszony létesítésére, fenntartására, e jogviszonyokból
eredő jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére, jogviszony
megszüntetésére vonatkozik.
c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
(9.) Az Egyesület köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot,
amelynek jogosultjával szemben a vezető tisztségviselői jogviszony,
munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony bármely okból
megszűnt, és az adatkezelés határideje letelt, kivéve, amennyiben a személyes
adatok további kezeléséhez a jogosult hozzájárult, vagy a személyes adatok
megőrzését az Egyesület számára jogszabály (pl. adójogi jogviszony) írja elő,
továbbá amennyiben annak kezelésére az Egyesület jogos érdekének
érvényesítése érdekében szükség van.
6. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
(1.) Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email,
közösségi oldal stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
(2.) Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott
adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes
adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.
(3.) E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
(4.) Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
(5.) A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az
adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
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7. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
(1.) Az adatkezelő és az adatfeldolgozó 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 megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve,
többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását
és ellenálló képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a
személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő
időben vissza lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
(2.) Az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő személyek
kötelesek jelen szabályzat, továbbá a hatályos jogszabályok szerint a rájuk
bízott, illetve tudomásukra jutott személyes adatokat és üzleti titkokat időbeli
korlátozás nélkül megőrizni. A munkavállalók kizárólag a munkaköri leírásban
meghatározott feladatkörükön belül ismerhetik meg az ilyen adatokat. E
titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből
nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási
és tájékoztatási kötelezettségre.
(3.) Minden személyes adatot, üzleti titkot tartalmazó rendszerhez való
h o z z á f é r é s r e f e l j o g o s í t o tt m u n k a v á l l a l ó kö t e l e s tit o k t a r t á s i
kötelezettségvállalást tenni. A kötelezettségvállalásban nyilatkozni kell arról,
hogy a munkavállaló jelen szabályzat rendelkezéseit megismerte, azokat
magára nézve kötelezőként elismeri, a szükséges titokvédelmi ismereteket
elsajátította, valamint a személyes adatok védelméhez fűződő jog és az üzleti
titok megsértésének mind büntetőjogi, mind polgári jogi következményeivel
tisztában van.
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(4.) A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne
férhessenek hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás,
irattárazás rendjének kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok
esetén központi jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
(5.) Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell
megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is
tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból
szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
(6.) A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,
iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes
adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a
fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a
biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
(7.) Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
a.) A jelentkezési lapokat az adatkezelő az É. a M. Sportegyesület székhelyén
tárolja az íróasztal kulcsra zárható szekrényében. A kulcsot kizárólag az
adatkezelő őrzi.
b.) Az elektronikus adatok továbbítására és tárolására használt laptopokat és
számítógépeket, valamint hordozható eszközöket jelszóval védi.
8. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
(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.
(2.) Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését
célzó intézkedéseket.
(3.) Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
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-az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre,
és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás
alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított
személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
-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;
-a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
(4.) Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

(5.) Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti
az 55. cikk alapján 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.
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