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 ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A SZERVEZETNÉL TAGSÁGGAL RENDELKEZŐ 

SPORTOLÓK/SPORTOLÓK TÖRVÉNYES KÉPVISELŐINEK RÉSZÉRE 
 
A Tatabányai Sport Club (a továbbiakban: Szervezet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint 
ezúton tájékoztatja Önt, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön/gyermeke személyes adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről.  
 
AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 
Adatkezelő megnevezése:  Tatabányai Sport Club 
Adatkezelő bírósági nyilvántartási  
száma: 1200/Pk.60078/1992. 
Adatkezelő adószáma:  19890555-2-11  
Adatkezelő székhelye:  2800 Tatabánya, Szent Borbála út 11.  
Adatkezelő e-elérhetősége:  tsc@tatabanyaisc.hu   
Adatkezelő képviselője: Sámuel Botond ügyvezető elnök 
 
AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (NEVE ÉS) ELÉRHETŐSÉGE: 
L-Tender Adatvédelmi és Információbiztonsági Szolgáltatások Zrt.  
e-mail cím: adatvedelem@tatabanyaisc.hu 
 
SZERVEZETHEZ VALÓ CSATLAKOZÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A Szervezet minden sportolóval amatőr sportszerzősét köt. 18 éven aluli sportolóval való 
szerződéskötés esetén minden esetben szükséges a törvényes képviselő aláírása is.  
 
A sportszerződéseket a Szervezet papíralapon tárolja és ahhoz csak az arra jogosult munkavállalók 
férhetnek hozzá. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A Szervezethez való csatlakozáshoz amatőr sportszerződés megkötése. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportoló neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, lakcíme, anyja neve, e-mail cím, 
telefonszám. 
18 éven aluli gyermek esetén további kezelt adatok köre: törvényes képviselő neve, e-mail címe, 
telefonszáma, aláírása. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Szervezet az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a 
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Szervezetet, úgy a Szervezet jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
SPORTORVOSI VIZSGÁLATTAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A sportolóknak kötelező sportorvosi vizsgálaton kell reszt venniük. A 18 éven aluli sportolóknak fél 
évente, a 18 éven felüli sportolóknak évente kell részt venniük a sportorvosi vizsgálaton. 
 
A vizsgálatokat minden esetben külsős egészségügyi szolgáltató végzi. Az egészségügyi 
alkalmassággal kapcsolatos adatokat a Szervezet nem ismeri meg, és nem kezeli egyetlen érintett 
adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A Szervezet csak az egészségügyi alkalmasság tényét 
bizonyító adatot kezeli. 
 
A vizsgálatokat megelőzően szükséges kitölteni egy sportorvosi vizsgálati kérdőívet. 18 éven aluli 
sportoló esetében a kérdőívet a törvényes képviselő tölti ki és írja alá. A kitöltött kérdőívet a Szervezet 
nem ismeri meg és nem kezeli, azt kizárólag a sportorvosi vizsgálatot elvégző egészségügyi 
szolgáltató ismeri meg és kezeli.  
Az egészségügyi szolgáltató elvégzi a szükséges vizsgálatokat, majd megküldi a Szervezetnek, hogy 
az adott sportoló alkalmas vagy nem alkalmas. Az egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos adatokat 
a Szervezet nem ismeri meg, és nem kezeli egyetlen érintett adatát a célon túlterjeszkedő mértékben. A 
Szervezet csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot kezeli, így az egészségügyi adatok 
közül csak az alkalmas/nem alkalmas minősítést ismeri meg a sportolókról, arról nyilvántartást vezet. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
Egészségügyi alkalmasság megállapítása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. Továbbá fennáll a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt feltétel, amely lehetővé 
teszi a Szervezet számára különleges (egészségügyi) személyes adat kezelését. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportorvosi alkalmassági vélemény 
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Az érintett, vizsgált sportoló azonosításához szükséges adatok köre: neve, születési helye és ideje, 
anyja neve, sportág, vizsgálat oka, minősítés (alkalmas, nem alkalmas). 
Személyi nyilvántartó 
A sportoló neve, születési helye és ideje, TAJ száma, anyja neve, sportága, a következő orvosi 
vizsgálat ideje és minősítése. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 
A sportoló sportágát figyelembevéve: 

− címzett neve: dr. Szikszai Balázs 
− az átadott adatok: sportoló neve, sportága, születési helye és ideje, lakcíme, TAJ száma, anyja 

neve 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 

− címzett neve: dr. Varga Nóra 
− az átadott adatok: sportoló neve, sportága, születési helye és ideje, lakcíme, TAJ száma, anyja 

neve 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 

− címzett neve: dr. Aschenbrenner László 
− az átadott adatok: sportoló neve, sportága, születési helye és ideje, lakcíme, TAJ száma, anyja 

neve 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 
A Szervezet azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság 
részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 
rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Szervezetet, úgy a Szervezet, jogszabályi 
kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 
bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
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− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
LEIGAZOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A sportolók leigazolásához szükséges dokumentumok kiállítását minden esetben az adott sportág 
országos sportági szakszövetsége állítja ki.  
 
A Szervezet feltölti az adott sportági szakszövetség elektronikus felületére a leigazoláshoz szükséges 
adatokat. Ezt követően az adott sportági szakszövetség kiállítja a leigazolási nyilatkozatot, melyet a 
Szervezet letölt a szakszövetség elektronikus felületéről. A leigazolási nyilatkozatot szükséges aláírnia 
a sportolónak és 18 éven aluli sportoló esetében a törvényes képviselőnek. Az aláírt leigazolási 
nyilatkozatot a Szervezet megküldi elektronikusan az adott sportági szakszövetségnek. A sportági 
szakszövetséghez visszaérkezett aláírt leigazolási nyilatkozattal válik érvényessé a leigazolás. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
Sportolók leigazoltatása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportoló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, TAJ száma, anyja neve, sportoló aláírása, 18 
éven aluli sportoló esetén a törvényes képviselő aláírása. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

− címzett neve: az adott sportoló sportágának országos sportági szakszövetsége 
− az átadott adatok: Sportoló neve, születési helye és ideje, állampolgársága, TAJ száma, anyja 

neve, sportoló aláírása, 18 éven aluli sportoló esetén a törvényes képviselő aláírása. 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 
A Szervezet azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság 
részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 
rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Szervezetet, úgy a Szervezet, jogszabályi 
kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 
bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
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A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
VERSENYENGEDÉLYEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A sportolók versenyengedélyét minden esetben az adott sportág országos sportági szakszövetsége 
állítja ki. A versenyengedélyek igénylését a Szervezet végzi az adott sportági szakszövetség által 
rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével és a szakszövetségnek való megküldésével. 18 éven 
aluli sportoló esetén a törvényes képviselő hozzájárulása is szükséges. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
Versenyengedély igénylése a sportági szakszövetségektől. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. Továbbá fennáll a GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pontjában foglalt feltétel, amely lehetővé 
teszi a Szervezet számára különleges (egészségügyi) személyes adat kezelését. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportoló neve, születési helye és ideje, TAJ száma, anyja neve, nyilvántartási szám, sportorvosi 
nyilatkozat, versenyengedély típusa. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

− címzett neve: az adott sportoló sportágának országos sportági szakszövetsége 
− az átadott adatok: Sportoló neve, születési helye és ideje, TAJ száma, anyja neve, spotorvosi 

nyilatkozat. 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 
A Szervezet azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság 
részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 
rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Szervezetet, úgy a Szervezet, jogszabályi 
kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 
bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 



 
Nr.2. 

 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
VERSENYEZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A sportolók előre kiírt versenyeken vesznek részt. Minden verseny esetében az adott verseny 
szervezője/az adott sportági szakszövetség által kiadott nevezési lapon keresztül lehet jelentkezni. A 
versenyekre való jelentkezést a Szervezet intézi és küldi meg a szükséges adatokat az adott verseny 
szervezőjének/a sportági szakszövetségnek.  
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A sportolók versenyekre való nevezése. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportoló neve, születési helye és ideje, anyja neve, versenyigazolvány azonosító száma, legjobb 
eredmény/súlycsoport/korcsoport. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

− címzett neve: az adott verseny szervezője 
− az átadott adatok: Sportoló neve, születési helye és ideje, anyja neve, versenyigazolvány 

azonosító száma, legjobb eredmény/súlycsoport/korcsoport. 
− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
 
A Szervezet azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság 
részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 
rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Szervezetet, úgy a Szervezet, jogszabályi 
kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 
bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  
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Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
TAGDÍJBEFIZETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A Szervezet sportolói által fizetendő tagdíj összegét a Szervezet elnöksége határozza meg. 
 
A tagdíjak befizetése történhet személyesen az edzőknél, a Szervezet titkárságán, valamint banki 
átutalással is. A befizetett tagdíjakról a Szervezet számlát állít ki. 
 
A befizetett tagdíjakról a Szervezet nyilvántartást vezet az egyesuletonline.hu rendszerében. 
 
A tagdíjakkal kapcsolatos információkat a Szervezet elektronikus úton (e-mail cím) küldi meg a 
sportolóknak/törvényes képviselőknek. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
Sportolói tagdíjak beszedése és a befizetett tagdíjakról nyilvántartás vezetése. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Sportoló neve, sportoló/törvényes képviselő e-mail címe, befizető neve, befizető lakcíme, befizetett 
tagdíj összege, a befizetett aktuális nevelési időszak. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót von be: 
Proking Hungária Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 55. I/5.) 
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: az egyesuletonline.hu rendszer fejlesztése, biztosítása, 
karbantartása. 
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Szervezet az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a 
Szervezetet, úgy a Szervezet jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) 169.§ (2) bekezdése szerinti 8 év. 
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AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
DOPPINGTILALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A sportolók kötelesek a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) 
kormányrendeletben meghatározott tiltott szerek használatától, tiltott módszerek alkalmazásától vagy 
más, doppingvétséget vagy büntetőjogi felelősségre vonást megalapozó magatartás kifejtésétől 
tartózkodni. 
 
A Szervezet a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) kormányrendelet 4.§ 
(2) bekezdés c) pontja szerint köteles nyilvántartani és a HUNADO rendelkezésére bocsájtani a 
doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatokat - különös figyelemmel a nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó „whereabouts” információkra -
, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a 18 
éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulásokat. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III. 23.) kormányrendeletben 
meghatározottak nyilvántartása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása. 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
A doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatok - különös figyelemmel a nyilvántartott 
vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére vonatkozó „whereabouts” információk -, 
az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, valamint a 18 
éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez szükséges törvényes képviselői hozzájárulás. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.  
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

− címzett neve: HUNADO (Magyar Antidopping Csoport) 
− az átadott adatok: a doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatok - különös 

figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére 
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vonatkozó „whereabouts” információk -, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez 
szükséges törvényes képviselői hozzájárulás. 

− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 

 
− címzett neve: az adott sportoló sportágának országos sportági szakszövetsége 
− az átadott adatok: a doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatok - különös 

figyelemmel a nyilvántartott vizsgálati csoportba tartozó versenyzők tartózkodási helyére 
vonatkozó „whereabouts” információk -, az adatok kezeléséhez szükséges, az érintett sportoló 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozata, valamint a 18 éven aluli versenyzők doppingellenőrzéséhez 
szükséges törvényes képviselői hozzájárulás. 

− az adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) alapján közérdekű vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 

 
A Szervezet azonban felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság 
részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban 
rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Szervezetet, úgy a Szervezet, jogszabályi 
kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére 
bocsájtani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
Az érintett sportoló tagságának megszűnését követő 5 évig (az 5 évet a Polgári Törvénykönyv szerinti 
általános elévülési idő alapozza meg). 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
FÉNYKÉP-ÉS VIDEÓFELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA: 
A Szervezet a sportrendezvényeken, valamint a sportolók tagságával összefüggésben fénykép-és 
videófelvételeket készít.  
A fénykép- és videofelvételeket a Szervezet elektronikus felületeken (facebook, weboldal) 
elektronikusan, valamint papíralapon székhelyén és nyomtatott kiadványokban a sportrendezvények 
megörökítése, népszerűsítése, a sporteredményekről való tájékoztatás és a nyilvánosság 
tájékoztatásának céljából közzéteszi. 
 
A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési 
intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
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AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 
A sportrendezvényeken és a Szervezet mindennapi sporttevékenységei során fénykép- és 
videofelvételek készítése és felhasználása az adott sportrendezvény, sporteredmény megörökítése, 
népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából, a fényképek és videók archívumként 
dokumentálása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: 
GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, amely MINTEGY MAGÁBA 
OLVASZTJA, ELNYELI A TOVÁBBI ADATKEZELÉSI JOGALAPOKAT, ebben az esetben a 
GDPR 6. cikk (1) f)-t, az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges (NAIH B/4542. számú beszámolójában foglalt elnöki álláspont alapján). 
 
KEZELT ADATOK KÖRE: 
Az érintett képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok. 
 
AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET 
MEGJELÖLÉSE: 
A Szervezet az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be. 
 
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT 
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Szervezet az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy 
személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben 
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a 
Szervezetet, úgy a Szervezet jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró 
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. 
 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
A Szervezet jogutód nélküli megszűnéséig. 
 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:  
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik. 
 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 

A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
ELSZÁMOLÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATTOVÁBBÍTÁS 

 
A Szervezetnek elszámolási kötelezettsége van az országos szakági sportszövetségek felé. Az 
elszámolási dokumentáció részeként a Szervezetnek a sportszövetségek rendelkezésére kell 
bocsájtania az elszámolási időszakkal érintett szükséges dokumentációt, amely a sportolók személyes 
adatait is tartalmazhatja. 
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Adattovábbítás   

címzettje: Országos Sportági Szakszövetségek 
jogalapja: GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása. 
Címzettnek történtő adatátadás 

jellege (eseti/állandó): eseti 
állandósága esetén az átadás időpontja: - 
módja: elektronikus 
során átadott adatok kategóriái: személyazonosító adatok, tagsággal összefüggésben 

keletkezett adatok, sportolással összefüggésben keletkezett 
adatok, a Szervezettel fennálló jogviszonyt alátámasztó 
dokumentumok. 

 
AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
A Szervezet tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében: 

− kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
− kérheti személyes adatainak helyesbítését, 
− kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén), 
− kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását 
− tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

 
 

*** 
 
A Szervezet gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési 
intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 
szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 
 
A Szervezet törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 
meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 
 
Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott 
jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen 
tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy 
személyazonossága igazolását követően a Szervezet erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást 
szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden 
más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy 
hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két 
hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma 
ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton 
tájékoztatjuk. 
 
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal 
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszékhez.  
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Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát 
hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk 
ezért, hogy először Szervezetünkkel vegye fel a kapcsolatot! 
 
 

*** 
 

 
NYILATKOZAT 

 
Sportoló neve: ………………………. 
 
18 éven aluli sportoló esetén törvényes képviselő neve: …………………………………………… 
 
Kijelentem, hogy a tagsággal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót és folyamatleírást 
megismertem, az abban foglaltakat tudomásul veszem. 
 
 
Tatabánya, 202. …………………………... 
 
 
 
 

………………………………………….. 
sportoló aláírása 

 
 
 
 
 

………………………………………….. 
18 éven aluli sportoló esetén törvényes képviselő 

aláírása 
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