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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A Tatabányai Nebuló Diáksport Egyesület tagjai 

és tisztségviselői részére 
 

1.) Az adatkezelő megnevezése, azonosító adatai és elérhetősége 

Megnevezés: Tatabányai Nebuló DSE 
Székhely: 2800Tatabánya,Sárbreki Ltp 607 fsz/1. 
E-mail cím: nebulojudodse@gmail.com 
Telefonszám:06-20-313-7007 
Vezető tisztségviselő:Demeter Béla 
Adószám:18616552-1-11 
 

2.) A tájékoztatóban szereplő alapfogalmak 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.  
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett 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. 
Különleges adat:A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, illetve az egészségi állapotra, a 
kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 
Hozzájárulás: az érintett akaratának 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. 
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
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. 
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 rögzítése. 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele. 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges. 
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. 
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 – adatok feldolgozását végzi. 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 
Címzett:az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, akivelvagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik 
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fél-e.Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a 
tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek 
címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az 
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval. 
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az 
Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 
Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos 
jogállást élvez. 
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
Az adatvédelmi incidens:Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 
törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 

3.) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

➢ Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk; 
➢ GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.); 
➢ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (Info tv.); 
➢ A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
➢ A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; 
➢ A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.). 
➢ A munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. tv. 9.§ (2.)bek., 11. §  (1.)bek., valamint, 

52.§ (1.)bek. a.), b) pont, 286. § (1.)bek.. 
➢ A munkavédelemről szóló, 1993. évi XCIII. tv. 60. § 1.) bek., 

 

4.) Az adatkezelő adatvédelmi irányelvei 

Tatabányai Nebuló DSE– mint adatkezelő - azon belső folyamatait, melyek során 
magánszemélyek adatait kezeli, megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
megtételével,úgy alakította ki, illetve úgy folytatja, hogy azok maradéktalanul megfeleljenek 
aGDPRvalamint az Info törvény  rendelkezéseinek.  

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a gazdasági tevékenységének keretében, a 
napi gyakorlat során, ará vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok betartásával 
egyidejűleg,megvalósuljanak az adatvédelmi jogszabályok, illetőleg a belső adatvédelmi 
szabályzat rendelkezései is.  

Az adatkezelő, az adatvédelmi tevékenységét úgy szervezi és folytatja, hogy az jogszerű, 
tisztességes, átlátható és pontos legyen, valamint hogy kizárólag az adatkezelés célja 
érdekében legszükségesebb adatokat, és csak a ténylegesen indokolt ideig kezelje. Az 
adatkezelő az adatkezelési folyamataita szükséges és indokolt mértékig bizalmasan kezeli 
és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az érintettek tájékoztatása az adatkezelésről történjen 
meg lehetőleg már az adatkezelés előtt, ha pedig erre nem lenne lehetőség, úgy az 
adatkezelés megkezdését követő első adandó alkalommal. Az adatkezelő fontosnak tartja 
továbbá, hogy ezen folyamatok során tett intézkedéseivel kapcsolatban mindenkor 
elszámoltatható legyen.   
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5.) Az adatokhoz való hozzáférés és adatbiztonsági intézkedések 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás: Az adatkezelő által kezelt adatokhoz 
kizárólag az adatkezelő, valamint az adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek 
feladataik ellátásához ez elengedhetetlenül szükséges.  

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat, csak azon szerződéses partnerei felé 
továbbítja, akiknek a továbbított adatok feldolgozása, illetve kezelése az adatkezelővel e 
célból kötött szerződés alapján kötelessége. Az adatkezelő a személyes adatok továbbítását 
megelőzően meggyőződött arról, hogy ezen szerződéses partnerei, illetőleg ezen 
szerződéses partnerei által folytatott adatkezelési, és adatfeldolgozási gyakorlat megfelelnek 
a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak és belső szabályozóknak. Az adattovábbítás, 
illetve a szerződéses partner által folytatott adatkezelés, vagy adatfeldolgozás körülményei 
rögzítésre kerülnek a két fél között megkötött szerződésben. Ezen adattovábbítások ténye 
illetve körülményei az egyes adatkezelések részletezésének keretében kerülnek rögzítésre. 
(Tájékoztató 7. pont.) 

Az adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat, a fentiekben kifejtetteken túl, csak 
rendkívüli esetekben továbbítja, kizárólag az erre törvényileg feljogosított hatóságok 
számára, amennyiben ezt számára jogszabályok előírják, illetve erre vonatkozóan a 
hatóságok megkeresik. Ezen adattovábbításokról az adatkezelő külön nyilvántartást vezet.  

Adatbiztonsági intézkedések: Az adatkezelő az általa rögzített elektronikus adatokat 
bizalmasan kezeli, és a székhelyén a 2800 Tatabánya,Sárberki Ltp 607 fsz/1szám alatt lévő 
számítógépen tárolja. Az adatok tárolásának módja a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályoknak megfelel. Az adatok megfelelő biztonsági intézkedésekkel védettek.  

A papír alapú adatbázisokban kezelt személyes adatokat az adatkezelő a székhelyén lévő 
irodában elzárva tárolja. Az aktuálisan használaton kívül lévő adatbázisok elzárásra 
kerülnek. A tárolás helye megfelelő biztonsági intézkedésekkel, berendezésekkel, 
eszközökkel védett. 

 

6.) Az érintett jogai 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintettnek joga van a személyes adatainak kezelésével 
kapcsolatosan a tömör, átlátható és érthető tájékoztatáshoz. Ezen tájékoztatásnak könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően, valamint az érintett számára tökéletesen 
érthető nyelven megfogalmazva tartalmaznia kell az adatkezelés összes lényeges 
körülményét.  

Az adatkezelő, amennyiben a személyes adatokat az érintettől szerezi be, úgy az adatok 
beszerzését megelőzően - illetőleg ha ez nem lehetséges - az első lehetséges időpontban, 
de legfeljebb egy hónapon belül, megadja az érintettnek a megfelelő tájékoztatást.  

Amennyiben a személyes adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte be, azok 
megszerzését követő ésszerű határidőn, de legfeljebb egy hónapon belül megadja a 
megfelelő tájékoztatást az érintettnek.  

Ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják fel, akkor 
legkésőbb az érintettel való első kapcsolattartás alkalmával, ha pedig a személyes adatokat 
várhatóan más címzettel is közlik, akkor legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való 
közlésekor meg kell adni az érintett számára a megfelelő tájékoztatást.  

Amennyiben az érintett az adatkezelőtől tájékoztatást kér az adatainak kezelésével 
kapcsolatban őt megillető jogok érvényesüléséről, illetve az adatkezelés körülményeiről, úgy 
az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az erre vonatkozó kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül számára a megfelelő tájékoztatást megadja. A 
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kérelem összetettsége esetén ezen határidő további két hónappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabításának tényéről az érintettet tájékoztatni kell.  

Amennyiben az adatkezelő a kérelemmel kapcsolatban nem tesz intézkedéseket, erről a 
kérelmezőt, az elmaradás okainak és az érintett panasztételi lehetőségének megjelölésével  
tájékoztatja. 

A tájékoztatást és az ezzel kapcsolatos intézkedéseit az adatkezelőnek díjmentesen kell 
biztosítani. Ha azonban az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen 
az ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ, vagy 
tájékoztatás nyújtásával, illetőleg intézkedések megtételével járó adminisztratív költségekre, 
ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést.  

Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon 
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz, illetőleg az alábbi információkhoz 
hozzáférést kapjon: Az adatkezelés célja, az érintett személyes adatok kategóriái, a 
címzettek, vagy a címzettek kategóriái, az adatok tárolásának tervezett időtartama, az 
érintett ezen fejezetben alább felsorolt adatkezeléssel kapcsolatos jogai, az érintett 
panaszjoga. Továbbá ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, akkor a forrásukra 
vonatkozó információról, annak tényéről, hogy automatizált döntéshozatal, illetve 
profilalkotás történt-e az adatkezelés során, illetőleg arról, hogy a személyes adatokat 
harmadik országba továbbították-e.  

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező adatokat az érintett rendelkezésére bocsátja. 
Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló ésszerű mértékű díjat számíthat fel.     

Adatok helyesbítésének kérése: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. 

Törléshez és elfeledtetéshez való jog: 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 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték; 

➢ Az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

➢ Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 

➢ A személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
➢ A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
➢ A személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermekek részére az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Ha az adatkezelőnek olyan személyes adatokat kell törölnie, melyet korábban 
nyilvánosságra hozott, úgy az összes tőle ésszerűen elvárható lépést meg kell tennie annak 
érdekében, hogy az adatot rajta kívül minden olyan adatkezelő is törölje, aki azt a 
nyilvánosságra hozatalt követően tőle átvette.  

Az adatok törlésére az adatkezelőnek az érintett kérelme ellenére sincs lehetősége, ha az 
adatok további kezelésére az alábbi okok valamelyike miatt van szükség: A 
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához, valamely 
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, a népegészségügy területét 
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érintő közérdekből, közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás céljából, vagy 
statisztikai célból, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi körülmények valamelyike teljesül: Az 
érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, az adatkezelőnek 
már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogi igényének 
érvényesítéséhez igényli azokat, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.  

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények érvényesítéséhez illetőleg fontos közérdekéből 
lehet kezelni. 

Adathordozhatósághoz való jog:  Az érintett jogosult arra, hogy általa egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait 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: az adatkezelés az érintett önkéntes 
hozzájárulásán, vagy az érintett által megkötött szerződésen alapul, illetőleg ha az 
adatkezelés automatizált módon történik. Ha ez technikailag megvalósítható az érintett 
kérheti, hogy az adattovábbítás közvetlenül az adatkezelők között történjen.  

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos 
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű, vagy jogos érdek 
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az ezen adatkezelésekkel 
kapcsolatban végzett 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 szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ide értve a 
profilalkotást is), az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó 
személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik ezen adatkezelés 
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

 

7.) Gyermekekkel kapcsolatos személyes adatkezelésekre vonatkozó külön 
rendelkezések 

 
Az egyesület tevékenységének vonatkozásában megvalósuló személyes adatkezelésekkel 
kapcsolatban az érintett önkéntes hozzájárulása -16. életévét be nem töltött gyermek esetén 
- csak akkor és olyan mértékben tekinthető jogszerűnek, ha a hozzájárulást a gyermek feletti 
szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetveengedélyezte. A 16. életévét betöltött gyermek, 
azonban külön erre vonatkozó szülői engedély nélkül is önkéntes hozzájárulását adhatja a 
személyes adatainak ilyen módon történő kezeléséhez.  
 
Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – minden ésszerű erőfeszítést 
megtesz annak ellenőrzése érdekében, hogy a 16 év alatti felhasználók esetén az 
adatkezeléshez való hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta-e 
meg, illetve engedélyezte-e. 

Az egyesület különös figyelmet fordít a gyermekek személyes adatainak védelmére, mivel ők 
kevésbé lehetnek tisztában a személyesadatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, 
annak következményeivel, valamint ezen adatkezeléshez kapcsolódó garanciákkal 
ésjogosultságokkal. Ez a kiemelt védelem főként a gyermekek személyes adatainak olyan 
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felhasználása során kerül alkalmazásra, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy 
felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá azokban az esetekben, melyek 
során a gyermekek személyes adatai, a közvetlenül a részükre nyújtott szolgáltatások 
igénybevétele során kerülnek gyűjtésére. A közvetlenül a gyermek részére nyújtott 
megelőzési és tanácsadási szolgáltatások esetében nem szükséges a szülői felügyelet 
gyakorlójának hozzájárulására. 

 

8.) Az egyesület tagjaival és tisztségviselőivel kapcsolatban folytatott 
adatkezelések 

 
I. Egyesületi tagsággal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: Az egyesület a tagjainak 
felvétele, a tagsági viszony fenntartása és megszüntetése érdekében kezeli a tagok azon 
adatait, melyeket számára jogszabály, vagy a Magyar Judo Szövetség előír és mely adatok 
kezelése ezen célok elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges.  

A tagok által megadott személyes adatokat az egyesület Titkára rögzíti a Magyar Judo 
Szövetség weboldalán belül, erre a célra létrehozott felületen, azaz az úgynevezett support 
oldalon. Az így felrögzített adatokhoz csak a szövetség erre jogosult tisztségviselői és az 
egyesület tisztségviselői férhetnek hozzá feladataik ellátása céljából. Ezen elektronikus 
felületről az egyesület Titkára kinyomtatja a tagok adatlapjait, melyet az egyesület Elnöke 
személyesen visz fel a szövetségbe és átadja az erre jogosult tisztségviselőnek. A szövetség 
ez alapján készíti el a versenyzők tagkönyveit. Az egyesület elnöke a szövetségtől átvett 
tagkönyveket a tagoknak átadja, ezen könyveket a tagok tárolják és a versenyekre magukkal 
viszik. A versenyeken való indulás feltétele ezen könyvek megléte és bemutatása.  

A tagok, illetőleg törvényes képviselőik a tagfelvétel során írásbeli nyilatkozatot tesznek a 
személyes adataik tagsági jogviszonyuk vonatkozásában történő kezelésével kapcsolatban. 
Az ezen adatkezeléshez való hozzájárulás megtagadása esetén azonban az egyesülethez 
fűződő tagsági jogviszony nem jöhet létre. E jogviszony törvényes módon történő 
létesítéséhez az alábbiakban felsorolt személyes adatok kezelése elengedhetetlenül 
szükséges.   

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos 
érdeke. 

Az adatkezelés célja: Az egyesületi tagság felvételének, a tagokkal kapcsolatos 
ügyintézésnek, és kapcsolattartásnak a biztosítása. 

A kezelt adatok köre: Érintett neve, születésének helye, és ideje, anyja neve, lakcíme, e-
mail címe, telefonszáma, TAJ száma, adóazonosító jele, az érintett egyesületének neve, 
súlya, súlycsoportja, az érintett által elért eredmény, az érintett nyilatkozata, az érintettel 
kapcsolatban készült fénykép, illetve videofelvétel.  

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.   

Az adatok tárolásának határideje: Az egyesületi tagság megszűnését követő 5+1 évig,  
illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek  érvényesíthetőségéig, 
illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: 
Adattovábbítás történik a Magyar  Judo szövetség (cím:1146 Budapest István mezei út 1-3.) 
felé a tagok hivatalos nyilvántartása céljából.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  
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II. Egyesületi tagok, egyesületi tevékenységével kapcsolatban végzett 
személyes adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: Az egyesület az alapító 
okiratnak megfelelő, hatékony és törvényes működésének érdekében kezeli a tagok 
egyesület keretei között végzett tevékenységével kapcsolatos, a működés szempontjából 
jelentőséggel bíró adatait. Ezen adatok kezelése a tagok képzése (edzése), 
versenyeztetése, valamint a tagokkal kapcsolatos egyéb ügyintézés bonyolítása és a 
kapcsolattartás érdekében elengedhetetlenül szükséges, illetőleg ezen adatok kezelését az 
egyesület számára jogszabály, vagy a Magyar Judo Szövetség írja elő.   

A tagok, illetőleg törvényes képviselőik a tagfelvétel során írásbeli nyilatkozatot tesznek a 
személyes adataik ezen tájékoztatóban foglaltak szerint történő kezelésével kapcsolatban. 
Ezen nyilatkozat keretei között a tagok külön adhatják, vagy tagadhatják meg 
hozzájárulásukat a tagként (versenyzőként) az egyesület keretei között végzett 
tevékenységükkel kapcsolatos adatkezelések vonatkozásában.  

A tagok, illetve törvényes képviselőik külön nyilatkoznak továbbá az elért 
versenyeredményeik média útján, valamint egyesületi honlap, faliújság és közösségi oldalak 
útján történő közzétételével kapcsolatban.  

Amennyiben a tag, vagy törvényes képviselője az egyesület által végzett olyan 
adatkezeléssel kapcsolatban tagadja meg a hozzájárulását, amely szükséges lenne ahhoz, 
hogy az érintett részt vegyen az egyesület által folytatott valamelyik tevékenységben (pl.: 
versenyeztetés, edzéstartás), úgy ez a tag adott tevékenységből való kizárását 
eredményezheti.  

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja: Az egyesület hatékony és jogszabályoknak megfelelő működése, 
valamint a tagokkal való kapcsolattartás biztosítása.  

A kezelt adatok köre: Érintett neve, születésének helye, és ideje, anyja neve, lakcíme, e-
mail címe, telefonszáma, TAJ száma, adóazonosító jele, az érintett egyesületének neve, 
súlya, súlycsoportja, az érintett által elért eredmény, az érintett nyilatkozata, az érintettel 
kapcsolatban készült fénykép, illetve videofelvétel.  

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.   

Az adatok tárolásának határideje: Az adott egyesületi tevékenységet követő 10 évig, 
illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, 
illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: 
Adattovábbítás történik a Magyar Judo Szövetség (cím:1146 Budapest István mezei út 1-3.) 
felé a tagok hivatalos nyilvántartása céljából.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

  
III. Egyesületi tisztségviselők adatainak kezelése 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesületet a 
tisztségviselők az alapító okiratban foglalt létrehozási céljának, valamint a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően működtetik. Az egyesület működése során ezért szükséges a 
tisztségviselők személyes adatainak nyilvántartása és kezelése, részben az egyesületre 
vonatkozó hatósági adatszolgáltatások teljesítése, részben pedig a napi feladatok 
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végrehajtása, a tisztségviselők egymás közötti, valamint tagokkal, és a partnerekkel történő 
kapcsolattartás, továbbá a tisztségviselők megválasztása, illetőleg az elnökségi ülések és a 
közgyűlések lebonyolítása céljából.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő (egyesület) jogi kötelezettségének, valamint 
szerződésből adódó  kötelezettségének teljesítése, továbbá az érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja: Az egyesület törvényes és létrehozási céljának megfelelő 
működéséhez szükséges tisztségviselők megválasztásának, kijelölésének, egyesületi 
tevékenységének biztosítása. 

A kezelt adatok köre:A tisztségviselő neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja 
neve, személyi ig.sz., lakcím, lakóhely, tartózkodási hely, lakcímkártya száma, adóazonosító 
jel, TAJ szám, bankszámlaszám, telefonszám, megbízási díjjal kapcsolatos adatok, 
költségtérítésekkel kapcsolatos adatok, e-mail címe. 

Az adattárolás módja:elektronikus és papír alapú adatbázisokban.  

Az adatok tárolásának határideje:Az egyesület és a tisztségviselő között fennálló 
jogviszony megszűnését követő 3 évig, vagy az egyesület ezen jogviszonnyal kapcsolatos 
kötelezettségeinek és jogosultságainak megszűnéséig, de minimálisan az egyesülethez 
fűződő jogviszony megszűnését követő 3 évig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére:A kezelt 
adatokat, a könyvelési, bérszámfejtési, valamint hatósági adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítése érdekében az adatkezelő Simonné Lukács Andrea 2800 
Tatabánya Gál I. Ltp 708 6/19 könyvelő számára továbbítja.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során:nem 
történik.  

IV. Az egyesület, mint kifizető által végzett adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesület a 
tisztségviselőinek, valamint az egyesülettel megbízási jogviszonyban álló egyéb 
személyeknek történő tiszteletdíj, megbízási díj, illetve különböző költségtérítések vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelő módon történő kifizetése érdekében kezeli a tisztségviselők és a 
megbízási jogviszonyban álló személyek azon személyes adatait, mely adatok kezelését a 
vonatkozó jogszabályok számára előírják, illetve lehetővé teszik és melyek adatok kezelése 
a fenti célok megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az adatkezelő ezen adatokat 
az elektronikusan és papír alapon vezetett személyügyi nyilvántartásában kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő (egyesület) jogi kötelezettségének, valamint 
szerződésből adódó  kötelezettségének teljesítése, továbbá az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja:Az egyesületi tisztségviselők díjazásának és költségtérítésének 
kifizetése, az erre vonatkozó szerződések, megállapodások alapján, valamint a 
kifizetésekkel kapcsolatos hatósági adatszolgáltatások teljesítése.  

A kezelt adatok köre:A tisztségviselők neve, leánykori neve, születési helye, ideje, anyja 
neve, személyi ig.sz., lakcím, lakóhely, tartózkodási hely, lakcímkártya száma, adóazonosító 
jel, TAJ szám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail címe, díjazássaval, költségtérítéssel 
kapcsolatos adatok. 

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.  

Az adatok tárolásának határideje:A társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítésével 
kapcsolatos adatok megőrzésének határideje a vonatkozó jogszabályok alapján korlátlan. Az 
adózással és egyéb járulékfizetésekkel kapcsolatosan kezel adatok megőrzésének ideje, a 
vonatkozó jogszabályok alapján 5+1 év. 
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Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: A kezelt 
adatokat, a könyvelési, bérszámfejtési, valamint hatósági adatszolgáltatási 
kötelezettségének teljesítése érdekében az adatkezelő Simonné Lukács Andrea 2800 
Tatabánya Gál I. Ltp 708 6/19 könyvelő számára továbbítja.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során:nem 
történik.  

V. Az egyesület által rendezett versenyekkel (egyéb szabadidős 
rendezvényekkel) kapcsolatos személyes adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesület (adatkezelő) 
a működése során a tagjai, illetve más sportegyesületek, sportklubok tagjai (elsősorban 
gyermekek) számára időszakonként sportversenyeket szervez. A sportversenyek 
szervezése, lebonyolítása, a versenyzők, edzők és egyéb csapattagok, valamint 
segédszemélyzet részvételének biztosítása, valamint a versenyzők díjazása érdekében 
elengedhetetlenül szükséges az érintettek személyes adatainak kezelése.  

Az egyesület a saját versenyzőivel és tisztségviselőivel (tagjaival) kapcsolatosan nem folytat 
a tagsági viszonnyal összefüggő személyes adatkezeléstől eltérő adatkezelést, ezért a saját 
versenyzők nem tesznek külön nyilatkozatot az egyesület által rendezett versenyeken való 
részvételükkel kapcsolatban. Más egyesületek, sportklubok versenyzői, tisztségviselői, és 
egyéb csapattagjai a versenykiírással együtt megkapják az egyesület rájuk vonatkozó 
adatkezelési tájékoztatóját. A nevező klub, vagy egyesület érintett csapatvezetőjének 
felelősége, hogy a versenyzőivel, illetve a versenyzők törvényes képviselőivel, a nevezését 
megelőzően megismertesse az adatkezelési tájékoztatót tartalmát, majd az adatkezeléssel 
kapcsolatosan aláírassa az írásbeli hozzájáruló nyilatkozatot az adatkezeléshez. A 
nyilatkozat megtétele nélkül nem indulhat versenyző az egyesület által szervezett 
versenyeken.      

Az egyesület az általa szervezett sportversenyekről, illetve az azokon elért eredményekről 
tájékoztathatja a helyi és az országos médiát. A tájékoztatott, illetve meghívott média kép- és 
hanganyagot, illetve írott dokumentációkat tehet közzé a versenyekről. A versenyzők az 
adatkezelés vonatkozásában tett hozzájáruló nyilatkozataik megtétele során nyilatkoznak az 
adott versenyhez kötődően kezelt adataik (fénykép, videofelvétel, nyilatkozatok, név, 
korcsoport, helyezések stb.) médiában történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban. Az 
egyesület azon versenyzők esetében, akik nem adták a hozzájárulásukat a versennyel 
kapcsolatos adataiknak a médiában történő közzétételéhez, nem járul hozzá a média által 
történő adatrögzítéshez és a nyilvánosságra hozatalhoz. Továbbá felhívja a média figyelmét 
arra, hogy mely esetekben nem rendelkezik az adatkezeléshez szükséges jogalappal.  

Az adatkezelés jogalapja:Az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja:Az egyesület által rendezett versenyeken (szabadidős 
rendezvényeken) való részvétel biztosítása, valamint a résztvevőkkel való kapcsolattartás. 

A kezelt adatok köre: Érintett neve, születésének helye, és ideje, anyja neve, lakcíme, e-
mail címe, telefonszáma, TAJ száma, adóazonosító jele, az érintett egyesületének neve, 
súlya, súlycsoportja, az érintett által elért eredmény, az érintett nyilatkozata, az érintettel 
kapcsolatban készült fénykép, illetve videofelvétel.  

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.    

Az adatok tárolásának határideje: A rendezvény megvalósulását követő 10 évig, vagy az 
egyesület rendezvénnyel kapcsolatos kötelezettségeinek és jogosultságainak 
megszűnéséig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: A fentiek 
alapján adattovábbítás történik – a hozzájárulásukat adó érintettek esetében – a helyi, illetve 



Oldal 11 / 15 
 

az országos média részére, illetőleg az adatkezelő az adatokat nyilvánosságra hozhatja, 
honlapján és / vagy közösségi oldalán.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

VI. Oktatási, illetve tájékoztatási céllal készített fénykép és 
videofelvételekkel kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesület a működése 
során a tisztségviselők, a média képviselői, illetve az erre felkért egyéb személyek fénykép, 
illetve videofelvételeket készíthetnek az egyesület tagjairól, illetve az egyesület által 
rendezett versenyeken és egyéb rendezvényeken résztvevő személyekről az egyesület 
oktatási tevékenysége során történő felhasználás, illetőleg a nyilvánosságnak egyesület 
tevékenységével kapcsolatos tájékoztatása céljából.  

Az egyesület tagjai a tagfelvétel során általuk, illetve törvényes képviselőik által tett 
adatvédelmi nyilatkozat keretében nyilatkoztak arra vonatkozóan is, hogy ezen fénykép, 
illetve videofelvételek elkészítéséhez hozzájárulnak-e. Más egyesületek, sportklubok 
versenyzői és tisztségviselői ilyen jellegű fénykép, illetőleg videofelvételeken csak abban az 
esetben szerepelnek, ha azt megelőzően az egyesület által a vonatkozásukban folytatott 
adatkezeléssel kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást megkapták és ők, vagy törvényes 
képviselőik ezen adatkezeléshez (fénykép, vagy videofelvételek készítéséhez) előzetesen 
írásban hozzájárultak.  

Az ilyen módon készült fénykép, illetve videofelvételeket az egyesület a média útján, illetőleg 
a honlapján faliújságán, vagy a közösségi oldalain nyilvánosságra hozhatja. Továbbá az 
egyesület működésével kapcsolatosan ezen felvételeket a törvényi előírások betartásával 
szabadon felhasználhatja.   

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja:Az egyesület működésével kapcsolatos oktatási tevékenység során 
történő felhasználás, illetve a nyilvánosság tájékoztatása az egyesület tevékenységével 
kapcsolatban.   

A kezelt adatok köre: Az érintett képmása, az érintettel kapcsolatos videofelvétel, valamint 
az azon szereplő körülmények.  

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.   

Az adatok tárolásának határideje:Az érintett törlési kérelméig, vagy a fénykép, illetve 
videofelvétel készítésétől számított 10 évig, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban 
felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek 
teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: A fentiek 
alapján adattovábbítás történik – a hozzájárulásukat adó érintettek esetében – a helyi, illetve 
az országos média részére, illetőleg az adatkezelő az adatokat nyilvánosságra hozhatja, 
honlapján és / vagy közösségi oldalán.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

VII. Az egyesületnek történő üzenet- és elektronikus levélküldéssel 

kapcsolatos személyes adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: Az egyesület a 
tevékenységével kapcsolatban e-mailen keresztül folytat levelezést a tagjaival, a tagok 
törvényes képviselőivel, más sportklubok és sportegyesületek tagjaival és vezetőivel, 
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valamint a vele kapcsolatba kerülő egyéb személyekkel. Az ezen levelezés során az 
érintettek által az adatkezelő tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelő az e 
tájékoztatóban foglaltak szerint, az e-mail levelező rendszerében kezeli,  (Google, felhő 
alapú szolgáltatás), illetőleg a szükséges esetben a papír alapú és elektronikus ügyfél 
nyilvántartásába a levelezést tartalmát átemeli.      

Az adatkezelő a honlapján lévő „kapcsolati formnál”, valamint a kapcsolattartási e-mailcím 
megadásának helyein felhívja az érintettek figyelmét ezen adatkezelési tájékoztatóra és 
elérhetőségére.   

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos 
érdeke. 

Az adatkezelés célja:  Azegyesülettel történő elektronikus kapcsolattartás biztosítása. 

A kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, a levelezés tartalma. 

Az adattárolás módja:  elektronikus és papír alapú adatbázisokban.   

Az adatok tárolásának határideje: A folyamatos levélváltást befejeztét követő 1 év, illetőleg 
az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek  érvényesíthetőségéig, illetve 
kötelezettségeinek teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: nem 
történik.  

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

VIII. Az egyesület közösségi oldalán (Facebook) megvalósuló személyes 
adatkezelések 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesület 
tevékenységének és az elért eredményeinek bemutatása, valamint önmaga promotálása, 
reklámozása, továbbá az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás érdekében a Facebookon 
egyesületi oldalt működtet. Ezen egyesületi oldalra esetenként az egyesület működésével 
kapcsolatos fényképeket és videofelvételeket, illetőleg az egyesületi tagok által elért 
eredményeket, valamint az egyesület média-megjelenéseivel kapcsolatos dokumentációkat 
is feltölt. A fénykép, illetve videofelvételeken, valamint egyéb dokumentációkon 
szerepelhetnek továbbá más sportegyesületek, sportclubok csapattagjai is.  

Az egyesület tagjai a tagfelvétel során általuk, illetve törvényes képviselőik által tett 
adatvédelmi nyilatkozat keretében nyilatkoztak arra vonatkozóan is, hogy ezen fénykép, 
illetve videofelvételek, valamint egyéb dokumentumok közösségi oldalra való feltöltéséhez  
hozzájárulnak-e. Más egyesületek, sportklubok versenyzői és tisztségviselőivel kapcsolatos 
fénykép, illetőleg videofelvételek csak abban az esetben kerülnek feltöltésre az egyesület 
közösségi oldalára, megelőzően az egyesület által a vonatkozásukban folytatott 
adatkezeléssel kapcsolatban a megfelelő tájékoztatást megkapták és ők, vagy törvényes 
képviselőik ezen adatkezeléshez (fénykép, vagy videofelvételek készítéséhez) előzetesen 
írásban hozzájárultak.  

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása.  

Az adatkezelés célja: Az egyesület tevékenységének bemutatása, tevékenységének 
promotálása, reklámozása, valamint az egyesülettel kapcsolatban érdeklődőkkel történő 
kapcsolattartás.   

A kezelt adatok köre: Az érintett képmása, az érintett neve, illetve azon folyamat, vagy 
tevékenység, mely az érintetthez a fénykép, illetve videofelvétel alapján köthető.  

Az adattárolás módja:elektronikus adatbázisban.      
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Az adatok tárolásának határideje: A feltöltéstől számított 5 évig, vagy az érintett törlési 
kérelméig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: Az 
adatkezelő a közösségi oldalán keresztül az érintettek önkéntes hozzájárulásával, a fenti 
célok érdekébe, nyilvánosságra hozza az érintettek személyes adatait.   

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

IX. Szülői hozzájáruló nyilatkozatokkal kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának, főbb körülményeinek leírása: Tekintettel arra, hogy az 
egyesület tagjainak túlnyomó része gyermek, illetve fiatalkorú (16 év alatti), ezért az ő 
vonatkozásukban az egyesület által végzett adatkezelésekkel kapcsolatos hozzájáruló 
nyilatkozatok beszerzése, csak törvényes képviselőjük útján lehetséges. Ezen hozzájáruló 
nyilatkozatokon feltüntetésre kerülnek a törvényes képviselők azon személyes adatai is, 
melyek a nyilatkozat tevők beazonosításához nélkülözhetetlenek. Ezen hozzájáruló 
nyilatkozatokat az egyesület a hozzájáruló nyilatkozatok papír alapon vezetett 
nyilvántartásában vezeti.   

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos 
érdeke. 

Az adatkezelés célja: Az egyesület tevékenységével érintett kiskorú személyek szülői 
beleegyezésének beszerzése, kezelése. 

A kezelt adatok köre: Név, születés hely és idő, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-
mail cím, az érintett tag (gyermek) neve, a törvényes képviselő által, a felügyelete alá tartozó 
gyermekkel kapcsolatban adott nyilatkozat tartalma.  

Az adattárolás módja:  papír alapú adatbázisokban.   

Az adatok tárolásának határideje: Az egyesületi tagság megszűnését, illetőleg a 
nagykorúvá válást követő 5 évig, illetőleg az adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos 
érdekeinek  érvényesíthetőségéig, illetve kötelezettségeinek teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: nem 
történik. 

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

X. Pályázatokkal kapcsolatos személyes adatkezelés 

Az adatkezelés folyamatának és főbb körülményeinek leírása: Az egyesület a 
működéséhez szükséges anyagi forrásokat részben állami, önkormányzati, országos 
szövetség, vagy egyéb törvényesen működő támogató szervezet által kiírt pályázatokon való 
részvétel útján teremti elő. Ezen pályázatokon való részvétel során szükség lehet a tagok, 
valamint a tisztségviselők személyes adatainak megadására, kezelésére, nyilvántartására, a 
pályázati támogatások igénylése, és / vagy az elnyert összegek felhasználási módjának 
igazolása céljából. Amennyiben ezen – az egyesület működéséhez szükséges – 
pályázatokon való részvétel során ezt a pályázat kiírója előírja az egyesület a fenti célok 
elérése érdekében kezeli a tagok, illetőleg tisztségviselők adatait, amennyiben ehhez a 
tagok, vagy törvényes képviselőik, illetve a tisztségviselők ehhez a tagfelvétel során tett 
írásos hozzájáruló nyilatkozatukban hozzájárulásukat adták.  

Az ezen adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulásukat megtagadó tagok, értelem szerűen 
nem részesülhetnek azon kedvezményekben melyeket az egyesület személyre szabottan a 
fentiek szerinti pályázaton keresztül szerzett forrásokból biztosít.  
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Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes beleegyezése.  

Az adatkezelés célja: Az adatkezelőhöz pályázaton történő részvételének, illetve a 
pályázattal kapcsolatos folyamatok során a kapcsolattartásnak a biztosítása. 

A kezelt adatok köre:Név, születési hely és idő, törvényes képviselő neve, lakcím, az 
egyesület megnevezése, az érintett kedvezmény, vagy támogatás megnevezése.  

Az adattárolás módja: elektronikus és papír alapú adatbázisokban.      

Az adatok tárolásának határideje: A pályázat lezárását követő 5+1 évig, vagyaz 
adatkezelő ezzel kapcsolatban felmerülő jogos érdekeinek érvényesíthetőségéig, illetve 
kötelezettségeinek teljesíthetőségéig. 

Adattovábbítás történik-e az adatkezelés során, ha igen mely címzett részére: 
Adattovábbítás történik a pályázat kibocsátója, illetve azon hatóságok felé, melyekkel 
kapcsolatban az adatkezelőnek a pályázat vonatkozásában adatszolgáltatási kötelezettsége 
van.    

Automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás történik-e az adatkezelés során: nem 
történik.  

 

9.) Az adatvédelmi incidensek kezelése 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 
legkésőbb 72 órával a tudomásra jutás után bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az 
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve.  
 
Az adatkezelő az adatvédelmi incidensekről a törvényi előírásoknak megfelelően 
nyilvántartást vezet, melyben szereplő adatokat 5 évig őrzi. Az adatvédelmi incidensekkel 
kapcsolatos nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: Az adatvédelmi incidenssel 
érintettek körétés számát, az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidens 
időpontját, az adavédelmi incidens körülményeit, hatásait, az adatvédelmi incidens 
orvoslására megtett intézkedéseket.  
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő az incidensről indokolatlan 
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét és főbb körülményeit, illetve az adatkezelő által az 
orvoslásra tett intézkedéseket.  
 
Az érintettek tájékoztatását a felügyeleti hatóság is elrendelheti, ha mérlegelése alapján 
kialakult véleménye szerint az adatvédelmi incidens magas kockázattal jár.  
 
Az adatkezelőnek nem kell tájékoztatnia az érintette az adatvédelmi incidensről az alábbi 
feltételek valamelyikének fennállása esetén:  
 

✓ az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 
végre, és ezen intézkedéseket az incidens által érintett adatok tekintetében 
alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket (pl.: titkosítás), amelyek a 
hozzáférésre jogosulatlan személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

✓ az adatkezelő az incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a 
továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
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✓ a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az 
adatkezelő az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, vagy 
olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony 
tájékoztatását. 

 

10.) Jogorvoslat és kártérítés 

Jogorvoslat 
Amennyiben az adatkezelés érintettjének panasza merül fel a személyes adataik 
kezelésével kapcsolatban, célszerű azt elsődlegesen az adatkezelő felé jelezniük az ügy 
mihamarabbi tisztázása, illetve békés úton történő rendezése érdekében.  
 
Emellett minden érintett jogosult arra, hogy abban az esetben, ha megítélése szerint az 
adatkezelő személyes adatainak kezelése során megsértette a rá vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokat, panaszt tegyen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a 
feltételezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál. Továbbá minden természetes és 
jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 
jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Valamint minden érintett jogosult hatékony 
bírósági jogorvoslatra, abban az esetben, ha megítélése szerint a személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatos jogait, az adatvédelmi jogszabályok be nem tartásával 
megsértették.  
 
Kártérítés: 
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi jogszabályok megsértésének eredményeként 
vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az 
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő 
felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az adatvédelmi jogszabályokat sértő 
adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az 
adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az 
adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.Az 
adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
 
Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

➢ Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
➢ Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
➢ Telefon: +36 (1) 391-1400 
➢ Fax: +36 (1) 391-1410 
➢ E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap:https://naih.hu/ 
 

Bíróságijogorvoslat az adatkezelő székhelye szerinti Tatabányai Járásbíróságnál 
kezdeményezhető. 

 

Tatabánya, 2018.09.25. 

 

          
               Demeter Béla 
           Az egyesület elnöke 
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