ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEKNEK

amelyet kiadott a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség
(Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., Társadalmi szervezet nyilvántartási szám:
01-02-0007355, Adószám: 18083907-2-42), a továbbiakban: „Adatkezelő”.
Preambulum
Adatkezelő működése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére. Ebben a
dokumentumban részletes tájékoztatást ad arról, hogy versenyzőkről, sportbírókról és egyéb
sportszakemberekről, a tagszervezeti tagokról, illetve ügyfeleiről milyen személyes adatokat,
milyen jogalapon kezel; ezeket az adatokat milyen célra használja, kinek adhatja át,
továbbá arról, hogy az Érintettnek milyen jogai vannak a személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban.
Adatkezelő az autó és gokart sportágak országos sportági szakszövetségeként a hazai és
nemzetközi sportfeladatok ellátására létrehozott, a sportágakban működő sportszervezetek,
sportegyesületek, gazdasági társaságok, illetőleg ezeken keresztül az autó és/vagy gokart
sportágban sport és egyéb tevékenységet folytató sportolók, közreműködők tevékenységét
összehangoló, irányító, munkájukat segítő és támogató, önkormányzati elv alapján működő
érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő társadalmi szervezet.
Tevékenységei közé tartozik többek között, hogy az alapszabályában meghatározott módon
szolgáltatásokat nyújt nyilvántartott tagjainak; versenyeiket szervezi; elősegíti a
sportágában működő sportszakemberek képzését és továbbképzését; gondoskodik a
sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról; tehetséggondozó
programot működtet; valamint a feladatai ellátásához szükséges anyagi eszközök
megteremtése érdekében kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat.
Adatkezelő összes tevékenységét a www.mnasz.hu honlapon megtalálható Alapszabály
sorolja fel résztelesen.
Adatkezelő a tisztességes adatkezelés elvének megfelelően szervezi egyesületi és gazdasági
működését, melynek gyakorlata során figyelemmel és tekintettel van versenyzők, sportbírók
és egyéb sportszakemberek, a tagszervezeti tagok, ügyfelei, munkavállalói, illetve bármely,
vele a tevékenysége gyakorlása során érintkező személy személyes adataihoz fűződő jogaira
és emberi méltóságára.
Az Adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679
RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv

hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”) 12-13. cikkében foglalt
kötelezettségének eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatja az Érintetteket.
1. Definíciók és célok
Érintett: Szűkebb értelemben versenyző, sportbíró és egyéb sportszakember, tagszervezeti
tag, ügyfél, érdeklődő, esetlegesen munkavállaló, tágabb értelemben bármely
meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy, aki Adatkezelővel annak tevékenysége gyakorlása során
érintkezésbe lép.
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az Érintett arcképe,
hangja, neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
Érintettre vonatkozó következtetés.
Egység: Adatkezelő a társadalmi szervezetek bírósági nyilvántartásban rögzített székhelye
és esetleges telephelyei.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok - teljes körű vagy bizonyos műveletekhez kötött - kezeléséhez.
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 általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
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 Adatkezelő számára adatok feldolgozását
végzi.
Süti (cookie): A süti rövid adatfájl, melyeket a meglátogatott weboldal szervere tárol el a
felhasználó számítógépén, annak böngésző programjában.
1.1 Az Érintett személyes adatait Adatkezelő az Érintett által igénybe vett - elsődlegesen
egyesületi - tevékenységek és szolgáltatások biztosításához, illetve az Érintett felhasználói
élményének javítása érdekében kezeli. Adatkezelő az alábbi célokból, illetve az alább
felsorolt tevékenységek kapcsán végez személyes adatok kezelésével járó adatkezelést:
•

a www.mnasz.hu oldal látogatása, valamint az elektronikus ügyviteli (a
továbbiakban: E-Ügyviteli) rendszer működtetése során (2. pont),

•

postai úton, faxon vagy más, fizikai formátumban (nem elektronikusan) történő
ügyintézés során (3. pont),

•

MNASZ tehetséggondozási program keretében (4. pont),

•

a doppingellenes feladatok ellátása során (5. pont),

•

állami sport célú támogatások felhasználása és elszámolása során (6. pont),

•

a személy- és vagyonvédelmi célból alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszerek
működtetése során (7. pont),

•

valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység során.

1.2 A munkajogi, valamint munkavégzésre irányuló jogviszonnyal összefüggő tevékenység
során kezelt adatok vonatkozásában az Adatkezelő "Adatvédelmi Tájékoztató
Munkavállalóknak" című tájékoztatója az irányadó. Ez a dokumentum nem nyilvános.
1.3 Az egyéb felsorolt területekhez kapcsolódó adatkezelésekre jelen tájékoztató
rendelkezései az irányadóak.
2. Az Adatkezelő weboldalának látogatása, E-Ügyviteli rendszer működtetése
2.1 Az Adatkezelő weboldalának elérhetősége: www.mnasz.hu.
A weboldal használatát Adatkezelő a „https://mnasz.hu/hu/impresszum/”, valamint a
„https://mnasz.hu/uploads/documents/69/szabalyzat_az_mnasz_internetes_feluleteinek_ha
sznalatara_20150401.pdf” link alatt elérhető rendelkezések szerint teszi lehetővé.
Az elektronikus ügyviteli rendszer a „https://eugyvitel.mnasz.hu/” linken érhető el, és
működéséről a
„https://mnasz.hu/uploads/documents/20/felhasznaloi_utmutato_final_ver1.1.pdf” link alatt
található „Felhasználói útmutató a MNASZ elektronikus ügyviteli rendszerének
használatához” rendelkezik részletesen.
Jelen tájékoztatóban közölt adatvédelmi információkat fent hivatkozott rendelkezésekkel
összhangban kell értelmezni.
2.2 A weboldal és aloldalai Linux alapú operációs rendszeren, mySQL adatbázis
támogatásával futnak.
2.3 Az E-Ügyviteli honlapon regisztráció nélkül, mindenki által elérhető lehetőségek:
- homologizációs lap igénylés benyújtása,
- MNASZ telefon flottához kapcsolódó partneri igazolás igénylése,
- autóverseny nyilvántartási kérelmek benyújtása (Regisztrált versenyek)
(a továbbiakban együtt: regisztráció nélküli igények benyújtása)

A regisztráció nélküli igény benyújtását követően az Adatkezelő az ennek során megadott
adatokat arra használja, hogy az igényt kezelje, illetve védje saját jogi igényeit és teljesítse
a törvényes kötelezettségeit.
2.4 Az Érintett a weboldalra - regisztrációt követően - bejelentkezhet. A bejelentkezés
önkéntes hozzájáruláson alapul. Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros egyező, úgy a
szerver a felhasználót beengedi az oldalra.
2.5 A regisztrációt követően az adatokat az Adatkezelő a fiók kezelése és a kapcsolódó
funkciók biztosítása érdekében használja.
Ezek a funkciók a következők lehetnek:
A. Tisztségviselők, amatőr sportolók által regisztrációval elérhető lehetőségek:
- első sportbírói jelentkezés, vagy meghosszabbítási szándék jelzése az adott évre;
- első sportfelügyelői jelentkezés, vagy meghosszabbítási szándék jelzése az adott évre;
- első technikai ellenőri jelentkezés, vagy meghosszabbítási szándék jelzése az adott évre;
- média képviselő jelentkezés, meghosszabbítási szándék jelzése az adott évre.
B. Tagszervezetek által regisztrációval elérhető lehetőségek:
- tagfelvételi kérelem benyújtása,
- tagság megújításának bejelentése,
- tagszervezet adatainak módosítása,
- nevezői licenc igénylés benyújtása,
- rendezői licenc igénylés benyújtása,
- a tagszervezet versenyzői részére versenyzői licenc igénylése,
- nemzetközi és bajnokságokhoz kapcsolódó versenyek bejelentése,
- autóverseny nyilvántartási kérelmek benyújtása (regisztrált versenyek),
- MNASZ telefon flottához kapcsolódó partneri igazolás igénylése,
- amatőr versenyzői igazolvány igénylés benyújtása
(a továbbiakban együtt: regisztrációval elérhető kérelmek).
Regisztrációval elérhető kérelem benyújtását követően az Adatkezelő az ennek során
megadott adatokat arra használja, hogy az igényt kezelje, illetve védje saját jogi igényeit és
teljesítse a törvényes kötelezettségeit.
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2.6 Ha az Érintett meglátogatja Adatkezelő weboldalát, az Adatkezelő sütiket tárol az
Érintett eszközén. Bizonyos sütik lehetővé teszik, hogy a weboldal böngészése során az
Érintett aktivitását figyelje a böngészőablak megnyitásának pillanatától annak bezárásáig.
Amint a böngésző ablakot az Érintett bezárja, a sütik törlődnek. Más sütik az eszközön
maradnak a beállított ideig, és minden alkalommal, amikor a sütit létrehozó weboldalt az
Érintett meglátogatja, aktiválódnak. Adatkezelő pixelcímkéket is használhat, ezek apró
képek és a sütikhez hasonló a funkciójuk.
2.7 Egyes sütiket az Érintett eszközén közvetlenül az Adatkezelő weboldala tárol. Ezek a
sütik segítenek Adatkezelőnek
•

azonosítani az Érintettet, miközben a weboldal egyes oldalait lapozza, és az ismétlődő
látogatások során, pld. azért, hogy a konkrét eszközről való bejelentkezés
megjegyezhető legyen, és ne kelljen ismételten kérni az azonosító adatokat, illetve
annak az információnak a rögzítése érdekében, hogy a weboldal melyik verzióját
jelenítse meg, amennyiben az adott pillanatban abból több változat is megjeleníthető,

•

védeni a rendszerét, figyelni azt, hogy nem történt-e visszaélés a weboldalra való
csatlakozással,

•

nyilvántartani, ellenőrizni és eltávolítani a hibákat, elsősorban a weboldal működési
hibáit.

2.8 A sütik szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez. Ha ezeket a sütiket az Érintett
a weboldalra lépéskor letiltja a böngészőben, előfordulhat, hogy a weboldal nem működik
megfelelően és a vásárlási folyamat korlátozott vagy akadályozott lesz, esetlegesen az a
feltétlenül szükségesnél több időt vesz igénybe.
2.9 Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak,
amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán az Érintett tájékoztatását szolgálja. Az

Adatkezelőnek nincs befolyása ezen weboldalak tartalmára és biztonságára. Az Érintett
felelőssége áttekinteni az általa járulékosan meglátogatott oldalak adatvédelmi
tájékoztatóját, illetve döntést hozni, mielőtt egy nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalon az
adatait bármilyen formában megadná.
3. Postai úton, faxon vagy más, fizikai formátumban (nem elektronikusan) történő
ügyintézés
3.1 Az Adatkezelő az E-Ügyintézés keretében ismertetett adatkezelési tevékenységet
párhuzamosan, nem elektronikusan is végzi.
3.2 A versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról való gondoskodás,
versenyszervezés, a sportágában működő sportszakemberek (tovább)képzése,
szolgáltatások nyújtása tagjainak, sportfegyelmi jogkört gyakorlása keretében végzett
ügyintézés során kezelt adatok köre, az adatkezelési célja, időtartama és jogalapja
megegyezik a 2. pontban írtakkal.
4. MNASZ tehetséggondozó program keretében végzett adatkezelés
4.1 Az Adatkezelő MNASZ tehetséggondozó programot működtet, amelynek célja a
tehetséges, fiatal sportolók felkutatása, szakmai fejlődésük figyelemmel kísérése és
segítése, a fejlődésükhöz, sportsikereik eléréséhez szükséges feltételek biztosításához
történő támogatás nyújtása, illetve a sportszakmai sikerek eléréséhez szükséges egyéb
fizikális és mentális tényezők fejlesztéséhez támogatás biztosítása. A MNASZ
tehetséggondozó program részleteit a honlapon a
https://mnasz.hu/uploads/documents/27/tehetseggondozo_program_2018_final
_v2.pdf linken megtalálható dokumentum tartalmazza.
4.2 A pályázatot az aktuális pályázati felhívás szerint kell benyújtani. A pályázati felhívást
Adatkezelő honlapján teszi közzé.
4.3 Az Adatkezelő a pályázatok elbírálása és sikeres pályázatok lebonyolítása során az
Adatkezelő honlapján közzétett pályázati űrlapon megadott adatokat kezeli.
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Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a)

címe értendő.

feltételek biztosításához

pontja alapján.

A pályázatban érintett versenyző

történő támogatás

Ha az adatokat az

A számviteli kötelezettség teljesítése

azonosítását szolgáló és

nyújtása, illetve a

Adatkezelő a Számv. tv.

során jogi kötelezettség teljesítése a

elérhetőségének adatai, amely alatt

sportszakmai sikerek

alapján köteles megőrizni,

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

értendő a vezeték és keresztnév,

eléréséhez szükséges

akkor az adatokat az

pontja, valamint a Számviteli tv.

születési hely és idő, e-mail cím,

egyéb fizikális és mentális

Adatkezelő az Érintett

169.§ (2) bekezdése.

telefonszám és levelezési cím.

tényezők fejlesztéséhez

hozzájárulásától

támogatás biztosítása.

függetlenül csak a

18 éven aluli versenyző esetén a
versenyző törvényes
képviselőjének, illetve
gondviselőjének azonosítását

pályázattal érintett
támogatási összeggel való
elszámolást követően 8 év
múlva törli.

szolgáló és elérhetőségének adatai,
amely alatt értendő a vezeték és
keresztnév, e-mail cím, telefonszám és
levelezési cím.

Versenyző sportolói adatai, amely
alatt értendő különösen a korábbi
években részére megadott MNASZ
licencek és korábbi versenyeredményei.

Támogatás átutalásához szükséges
banki adatok, amely alatt értendő
különösen a bankszámlaszám,
számlavezető bank.

A támogatás odaítélési feltételekhez
kapcsolódó egyéb adatok, amely alatt
értendő az adott pályázati kiírásban
foglalt feltételeknek való megfelelőség
ellenőrzése érdekében szükséges
adatok.

5. A doppingellenes feladatok ellátása
5.1 Adatkezelő alapvető feladatai közé tartozik a doppingtilalom érvényesítése. Ennek
keretében doppingellenőrzést rendel el, mintavételt és – a kezelést követően – előzetes
felülvizsgálati eljárást folytat le, szükség esetén doppingeljárást folytat le, valamint
büntetést szab ki.

5.2 Adatkezelő doppingellenes feladatait részletesen tartalmazza a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló 55/2004. (III.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban az 5.
pontban: Kormányrendelet), FIA Doppingellenes Szabályzata, valamint az Adatkezelő
Doppingellenes Szabályzata. Ez utóbbi megtalálható a
https://mnasz.hu/uploads/documents/29/mnasz_doppingellenes_szabalyzata_2
6feb2015.pdf linken.
Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

időtartama
I. A Kormányrendelet szerint
nyilvántartott vizsgálati csoportba
tartozó versenyző alábbi adatai:
a) családi és utónevét,
b) születési helyét és idejét,
c) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
telefonszámát és elektronikus levelezési
címét,
d) kiskorúsága vagy
cselekvőképességének korlátozott volta
esetén a törvényes képviseletére
jogosult személy a)-c) pont szerinti
adatait,
e) sportszervezetének, sportágának,
illetve szakágának megjelölését,
f) fogyatékosságának megjelölését,
amennyiben az befolyásolja a mintavétel
lefolytatását,
g) képmását,
h) doppingellenes tevékenység
szabályairól szóló kormányrendelet
szerinti vizsgálat lefolytatása érdekében
rendelkezésre állási helyére
vonatkozóan, a nemzetközi
követelményeknek megfelelően
szolgáltatott adatait, valamint
i) nemzeti válogatott kerettagságára
vonatkozó adat.
II. A doppingellenőrzéssel érintett
sportoló vagy sportszakember
következő adatai:
1. családi és utónév,
2. születési hely és idő,
3. nem,
4. lakóhely, tartózkodási hely,
telefonszám, elektronikus levelezési cím,
5. állampolgárság,
6. képmás,
7. kiskorúság vagy cselekvőképesség
korlátozott volta esetén a törvényes
képviseletre jogosult személy 1., 2. és
4. pont szerinti adatai,
8. sportszervezet, sportág, illetve szakág
megjelölése,
9. a doppingellenőrzést megelőző 10
napon belül a sportoló által szedett
olyan szerek (így különösen
gyógyszerek, táplálékkiegészítők,
alkohol) megjelölése és mennyisége,
amely a doppingvizsgálat eredményét
befolyásolhatja,
10. versenyengedély, rajtengedély
száma, a sportolói jogállás megjelölése,

A sportoló egészségének és

Az I. pontban foglalat

Az Infotv. 5.§ (1) a) pontja, a

a sport tisztaságának

adatokat az adatok

Sporttv. 4/A § (1), (9)-(10)

védelme, a tiltott

versenyző általi közlésétől

bekezdései és a Rendelet 6. cikk (1)

teljesítményfokozás

számított 18 hónapig

bekezdés e) pontja, valamint

visszaszorítása, a

kezeli.

különleges személyes adatok

sportrendezvények
biztonsága, az állami
sportcélú támogatások
nyújtása, mint kiemelten
fontos közérdek alapján.

esetében a Rendelet 9. cikk (2)
A II. és III. pontban
foglalt adatokat (az alábbi
kivétellel) csak megismeri
Adatkezelő. Ugyanakkor
doppingvétség
megállapítása esetén az
Adatkezelő állami
sportcélú támogatás
nyújtása és folyósítása,
valamint a doppingvétség
megállapításához fűződő
egyéb jogkövetkezmények
alkalmazása során kezeli a
II. pont 1., 2., 4., 8. és
18. pontja, valamint a III.
pont a) pontja szerinti
adatokat a
doppingbüntetés lejártáig
vagy - ha az későbbi - az
állami sportcélú
támogatás folyósításának
megszűnését követő tíz
évig.

bekezdés d) és g) pontjai alapján

11. fogyatékos sportoló esetén a
fogyatékosság megjelölése,
12. a versenyző által, vizsgálat
lefolytatása érdekében rendelkezésre
állási helyére vonatkozó, nemzetközi
követelményeknek megfelelően
szolgáltatott adatai,
13. sportorvosi engedély érvényességi
ideje,
14. sportolótól származó biológiai anyag
(vizelet-, vér-, haj-, nyálminta vagy a
sportoló egyéni genetikai profilját adó
más biológiai anyag),
15. a minta analízisének eredménye,
16. a doppingvizsgálat eredményeként
kimutatott, a doppingellenes
tevékenység szabályairól szóló
kormányrendelet szerinti tiltólistában
szereplő tiltott szer, módszer,
17. a doppingvétséget megalapozó
egyéb magatartás leírása,
18. a doppingvétség megjelölése és a
kiszabott doppingbüntetés.
III. A doppingeljárásban érintett
további személyek következő
adatai:
a) a doppingellenőrzéssel érintett
sportoló edzőjének és sportorvosának,
keretorvosának családi és utónevét,
b) a sportoló mintavétel során eljáró
hivatalos kísérőjének családi és
utónevét, születési helyét és idejét,
c) a vizsgálat során eljáró
doppingellenőr családi és utónevét,
lakóhelyét, tartózkodási helyét,
telefonszámát, elektronikus levelezési
címét, valamint
d) a doppingeljárásban részt vevő
személy családi és utónevét, lakóhelyét,
tartózkodási helyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét.

6. Állami sport célú támogatások felhasználása és elszámolása
6.1 Adatkezelő állami sportcélú támogatást minden esetben a támogatási szerződésben
meghatározottak szerint, az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) előírásainak betartásával használja
fel. Adatkezelő a támogatás felhasználásáról történő elszámolást számviteli bizonylattal – ideértve a
kifizetést igazoló bizonylatot, szerződést is – alátámasztott módon az EMMI rendeletben előírt
nyomtatványon nyújtja be.
6.2 Ha a költségvetési támogatás végső felhasználója nem az Adatkezelő, az Adatkezelő a
költségvetési támogatásról a költségvetési támogatás végső felhasználóját az összesített elszámolási
táblázat szerint elszámoltatatja, és az összesített elszámolási táblázat, a pénzügyi teljesítést igazoló
bizonylat, a támogatási szerződés, valamint annak lezárását vagy megszűnését igazoló okirat
Adatkezelő által hitelesített másolatát átadja az EMMI rendelet 2. melléklete szerinti elszámolással
egyidejűleg.

6.3. A támogatás felhasználását és elszámolását a sportpolitikáért felelős minisztérium, valamint a
jogszabályban, a pályázati felhívásban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek
ellenőrizhetik.
Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés

Adatkezelés jogalapja

időtartama
A támogatást igénylő, illetve
támogatott szervezet
képviseletében eljáró természetes
személy vagy kapcsolattartó
természetes személy alábbi adatai:
•

természetes személyazonosító
adatai,

•

lakóhelyének, tartózkodási
helyének, telefonszámának és
elektronikus levelezési címének
adata,

•

adóazonosító jele és
társadalombiztosítási azonosító

Állami sport célú

Támogatási szerződésen

Az Infotv. 5.§ (1) a) pontja, a

támogatások jogszabályi

meghatározott időtartam,

Sporttv. 56. § (1) bekezdése és a

előírásoknak megfelelő

de az állami sport célú

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c)

felhasználása és

támogatások

pontja.

elszámolása.

felhasználásáról és
elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.)
Korm. rendelet 26. §-a
alapján az Adatkezelő a
beszámoló elfogadását

jele,
•

egyéb, a Sporttv.-ben, és a
végrehajtására kiadott, továbbá az
államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályokban

követő 5 évben
(beruházási célú
támogatás esetén 15

meghatározott feltételeknek való

évben) megőrzi, ezt

megfelelést igazoló személyes

követően törli. Ha az

adatai.

adatokat az Adatkezelő a
Számv. tv. alapján köteles
megőrizni, akkor az
adatokat az Adatkezelő a
beszámoló elfogadását
követő 8 év múlva törli.

6.4 A 6.3 pontban felsorolt adatokat az állami sportcélú támogatás nyújtása, a támogatás feltételeinek
ellenőrzése, a támogatás megállapítása, folyósítása és a támogatással való elszámolás ellenőrzése
érdekében a sportpolitikáért felelős miniszter is kezeli a Sporttv. 56. § (3) és (4) bekezdése alapján, és
azokat
-

a támogatási kérelem beérkezését követő év december 31. napjáig kezeli, ha a támogatási
kérelem alapján nem kerül sor támogatás nyújtására,

-

támogatás nyújtása esetén a támogatás utolsó részletének folyósítását követő tíz évig, vagy - ha
az későbbi - a pénzbeli juttatásra vonatkozóan benyújtott keresetet elbíráló peres eljárásban
hozott határozat jogerőre emelkedésének napjáig kezelheti.

7. Az elektronikus megfigyelőrendszer
7.1 Az Adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) nem működtet,
annak telepítését nem tervezi. Amennyiben biztonsági vagy más okok miatt ez szükségessé
válik, úgy jelen tájékoztató a rendszer beüzemelését megelőzően szükség szerint
módosításra kerül.
7.2 Adatkezelő székhelye és egyben fő irodai munkavégzési helyszíne a Magyar Sportok
Háza irodaépülete. Az épület tulajdonosa és fenntartója a Beruházási, Műszaki Fejlesztési,
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.), amely az
irodaház működtetése során - saját adatvédelmi szabályzata alapján - elektronikus
megfigyelőrendszert alkalmaz.
8. Dokumentumok kezelése
Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a papír alapon tárolt, illetve az adathordozókon tárolt
személyes adatok védelmére. Ennek érdekében megalkotta az "Iratkezelési Szabályzat"
című dokumentumot, mely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi.
9. Az Adatfeldolgozók
9.1 Több esetben a tényleges adatkezelést az Adatkezelő nevében más - az Adatfeldolgozó végzi. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint
jogosult eljárni. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az
Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult. Az Adatkezelő által az
adatfeldolgozókkal kötött "Adatfeldolgozói Szerződés" tartalmazza az adatfeldolgozók
jogait és kötelességeit, amely jelen adatvédelmi tájékoztató mellékletét képezi.
9.2 Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:
Adatfeldolgozó társaság neve

címe

feladata

1.

rendszergazda

2.

informatikai üzemeltető

3.

fogl. eü. orvos

4.

könyvelő

5.

könyvvizsgáló

6.

bérszámfejtő

7.

banki partner

9.3 Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Érintett személyes adatainak
védelmében, így különösen 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.
9.4 Amennyiben az Adatfeldolgozó a rá bízott személyes adatokat hozzáférési jogosultsággal
nem rendelkező Munkavállalója vagy harmadik személyek számára továbbítja, vagy
gondatlanul lehetővé teszi azok illetéktelenek általi kifürkészését, úgy az adatfeldolgozói
szerződésének azonnali hatályú megszüntetésére és az esetleges anyagi jogkövetkezmények
áthárítására teremt alapot.
9.5 Sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozó az Érintett személyes adatait, az adatkezelés
szempontjából nem biztonságosnak számító harmadik országba nem migráltatja.
Amennyiben harmadik fél – azaz Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban nem álló vagy
Általános Szerződési Feltételekkel működő külsős szolgáltató (Google, Facebook stb.) - ezt
megteszi, úgy azok adatvédelmi vonatkozásaiért ő felel.
9.6 Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait jogszabályban meghatározott esetben és
módon kiadhatja a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság vagy más illetékes állami
szerv számára.
10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
10.1 Az Érintettet az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:
a. Az Érintett hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ennek alapján
Adatkezelő tájékoztatja arról, hogy az Érintettre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.
b. Az Érintett a Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.
Ennek körében jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Adatkezelő által kezelt személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket
egy másik adatkezelőnek átadja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy az
Érintett és az Adatkezelő közötti szerződésen alapul, illetve az adatkezelés automatizált
módon történik.

c. Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok. Az Érintett
minden esetben köteles haladéktalanul jelezni, ha Adatkezelő által tárolt adata (pld. lakcíme,
adószáma stb.) megváltozott vagy már nem aktuális.
d. Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a
célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja
nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi
kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által
előírt bizonyos esetekben.
e. Az Érintett kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok
pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes; és ellenezi az adatok törlését és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását; Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes
adatokra adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e jogos indokaival szemben.
f. Az Érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak az Adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.2 Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy
bírósághoz fordulhat.
10.3 Érintett kérelmére Adatkezelő haladéktalanul megkezdi az intézkedést. A kérelem
elbírálása díjmentes. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja őt a fenti jogain alapuló
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az
Érintettet.
10.4 Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a őt az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

10.5 A személyes adatokkal kapcsolatos információ, tájékoztatás, panaszügyintézés
díjmentes. A rendszerben tárolt személyes adatokkal és az adatkezeléssel kapcsolatos
bármely kérdést, kérést, panaszt az ....................................... e-mail címre, vagy írásban
Adatkezelő székhelyének a címére kell eljuttatni.
10.6 Adatkezelőnek csak abban az esetben van módja felvilágosítást adni, illetve intézkedést
tenni, ha az Érintett személyazonosságát kétséget kizáróan igazolta.
11. Adatvédelmi incidens
11.1 Amennyiben az Adatkezelőnél vagy az Adatfeldolgozónál a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, elvesztése,
megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esete
állna fenn, úgy adatvédelmi incidensről beszélünk.
11.2 Az Érintett és az Adatfeldolgozó a tudomására jutott adatvédelmi incidenst, az arról
való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül köteles bejelenti az
Adatkezelőnek. Adatkezelő ezt követően a jogszabályok szerint jár el.
11.3 Adatkezelő a tudomására jutott adatvédelmi incidensről Érintettet indokolatlan
késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja.
12. Egyebek
12.1 Adatkezelő személyes adatokat nem ad el, egyéni viselkedést nem figyel, profilt nem
alkot.
12.2 Adatkezelő a helyiségeibe belépők részére – kérés esetén, a jelszó megadásával - Wi-fi
kapcsolaton keresztüli internetelérést biztosít. Adatkezelő a saját belső hálózatához
kapcsolódó jelszavakat közzé nem teszi. Amennyiben az Érintett ennek ellenére bármely
módon csatlakozik Adatkezelő hálózatához, az ebből fakadó problémákért, károkért
Adatkezelőt felelősség nem terheli.
12.3 Adatkezelő 16 éven aluli személyek adatait csak a szülői felügyeletet gyakorló személy
engedélyét követően kezeli.
12.4 Amennyiben az Érintett bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag
önállóan nem jogosult, úgy köteles az érintett harmadik személyek (pld. törvényes
képviselő, gondnok, egyéb személy – pld. sportegyesületének versenyzője – akinek a
nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más
jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat
rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy
hozzájárulására.

12.5 Adatkezelő mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a
megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Ha valaki harmadik személy – pld. gazdasági társaság
- nevében jár el, Adatkezelő jogosult az adott ügyletre vonatkozó képviseleti jogosultság
ellenőrzésére.
12.6 Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy töröljön minden
olyan személyes adatot, amelyet jogosulatlanul bocsátottak a rendelkezésére. Az Adatkezelő
biztosítja, hogy amennyiben ez a tudomására jut, ezen személyes adat más számára nem
kerül továbbításra, sem az Adatkezelő által felhasználásra. Az Érintett köteles tudomására
jutás esetén Adatkezelővel közölni, ha egy kiskorú (ügylettípustól függően 16 vagy 18 év
alatti) önmagáról, vagy egy harmadik személy az Érintettről jogosulatlanul bocsátott az
Adatkezelő rendelkezésre személyes adatot.
13. Jogorvoslatok
13.1 Jogainak megsértése esetén az Érintett jogosult jogorvoslatért fordulni az
Adatkezelőhöz annak szokásos elérhetőségein.
13.2 Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül kivizsgálni, és
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
13.3 Fenti jogainak megsértése esetén az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.
13.4 Jogsérelem esetén az Érintett jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.
13.5 Az Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót bármikor egyoldalúan
kiegészíteni vagy módosítani, e változásról az Érintetteket és az adatfeldolgozókat
tájékoztatni köteles.
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