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I. Általános rész 

 

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége a belső adatkezelési folyamatainak 

nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az alábbi Adatkezelési és 

Adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja. 

 

Az Adatkezelő hivatalos neve: Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 
Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16. 
Honalap címe:    www.sportletesitmenyek.hu 

 

1. A szabályzat célja 

 

Jelen szabályzat célja, hogy a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége (a 

továbbiakban: Szövetség vagy Adatkezelő) működése során keletkező személyes adatok, a 

honlapján keresztül és más módon kapott személyes adatok kezelésével, felhasználásával, 

továbbításával kapcsolatosan biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az 

információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság 

követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. 

Jelen Adatvédelmi szabályzat összhangban van az önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és 

Tanács 2016/679 rendelet (GDPR) előírásaival. 

 

2. A szabályzat tárgya 

 

A személyes, és a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelésével összefüggő 

adatkezelés szabályozása.  

 

3. A szabályzat hatálya, érvényessége 

 

3.1. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szövetség valamennyi tagjára, valamint az 

eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozókra, az adatkezelőre, az adatfeldolgozóra, 

valamint a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Szövetséggel bármilyen szerződéses 

jogviszonyban áll. 

 

3.2. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Adatkezelőnél folytatott valamennyi, személyes 

adatokat tartalmazó adatkezelésre, valamint a Szövetség által kezelt közérdekű vagy 

közérdekből nyilvános adatra.  

 

3.3. A szabályzat időbeli hatálya. Jelen szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos és 

hatálya határozatlan ideig, vagy visszavonásig tart. 

  

4. Fogalom meghatározások 
 

Az alábbi fogalmak az Infotv., a GDPR alapján, jelen szabályzat alkalmazásában értendők. 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

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. 

http://www.sportletesitmenyek.hu/
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

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.  Továbbá az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 

korlátozása céljából. 

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele 

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni; 

Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 

vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé 

teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy 

a daktiloszkópiai adat; 

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel 

vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 

bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 

szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletére 

vonatkozó személyes adat. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy 

harmadik fél-e. 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; 
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Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról; 

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 tagállama, 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. 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy.  

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett 

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval 

vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása 

alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

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. 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT állam. 

Kötelező erejű vállalati szabályok: a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat, 

amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő 

vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a személyes adatoknak az ugyanazon 

vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon 

csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen 

továbbítások sorozata tekintetében követ. 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat. 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 

véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-

képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi 

állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes 

adat. 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 
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Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 

során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 

jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 

egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 

viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják. 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 

ismérvek alapján hozzáférhető. 

Releváns és megalapozott kifogás: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos 

kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az 

adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a 

kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira 

és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására 

jelentett kockázatok jelentőségét. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

Tevékenységi központ:  

 

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az 

Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének 

céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik 

tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az 

említett döntések végrehajttatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi 

helyet kell tevékenységi központnak tekinteni; 

b)  az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében 

az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban 

nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión 

belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott 

tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, 

amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek 

vonatkoznak; 

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a 

jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő 

társaságokat és egyesületeket is; 

Vállalkozáscsoport: az ellenőrző vállalkozás és az általa ellenőrzött vállalkozások; 

 

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen Szabályzat megalkotásakor 

az Infotv. és GDPR) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, 

akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadók. 

 

II. Szabályzat tartalma 
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A Szövetség célja az országban különböző felügyelet alá tartozó, valamint különböző 

működési formában üzemelő sportlétesítmények gazdasági és szakmai érdekvédelme. 

Szakmai segítséget nyújt a Szövetség tagjai részére.  

Feladatai: 

a.) képviseli a tagok érdekeit az országos, valamint – kérésre – a helyi állami 

önkormányzati és társadalmi szervezetek előtt, 

b.) kapcsolatot tart és együttműködik gazdasági, állami, önkormányzati, társadalmi és 

civil szervezetekkel a létesítmények hatékony működése érdekében, 

c.) elősegíti tagjainak szakmai és gazdasági tevékenységét, 

d.) kapcsolatot tart az állami sportirányítással, 

e.) kapcsolatot tart a hírközlő szervekkel, 

f.) oktatási, továbbképzési, információs és más, a tagok tevékenységét segítő 

ismertbővítő tanfolyamokat szervez, bonyolít, 

g.) tanulmányutakat szervez és bonyolít, 

h.) szakmai kiadványokat szerkeszt és ad ki, 

i.) a tagok tevékenységét érintő kérdésekben előterjesztéseket készít, javaslatokat tesz az 

illetékes szervezeteknél, ezek megvitatásában, véleményezésében részt vesz, állást 

foglal a tagokat érintő vitás kérdésekben, 

j.) alapítványok, pályázatok, egyéb pénzeszközök megpályázása, a tagdíjon felüli 

támogatási források felkutatása, a kiírt pályázatok feltárása, elemzése, 

k.) kitüntetéseket alapít és adományoz. 

 

A Szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet.  

 

1. Az adatkezelés elvei, célja és jogalapja 

 

1.1. Az adatkezelés elvei: 

 jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 

 célhozkötöttség 

 adattakarékosság 

 pontosság 

 korlátozott tárolhatóság 

 integritás és bizalmas jelleg 

 elszámolhatóság 

 

1.2. A személyes adatok kezelése jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon, csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Szövetségünknél 

csak azon személyes adatok gyűjtése, kezelése történik, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához szükséges, megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alapján a 

rendelkezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek. Az adatok 

tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelező 

megőrzési ideig történik. A személyes adatok vonatkozásában biztosítjuk azok titkosságát, 

sértetlenségét, valamint rendelkezésre állását.  

 

1.3. Személyes adat kizárólag csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelhető, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ha az 
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adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni 

kell. Az adatokat törölni kell – a kötelező adatkezelés kivételével - akkor is, ha azt az érintett 

kéri. 

 

1.4. A célhoz kötöttségnek és az adatkezelés jogalapjának együttesen kell fennállnia, így 

jogszerű az adatkezelés. A cél nélküli, vagy nem konkrét célú adatkezelést a jogszabály nem 

engedi. Az adatkezelés célját az adatkezelés minden szakaszában szem előtt kell tartani. 

 

1.5. A jelen szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják: 

 

 A Szövetség tevékenységével összefüggésben az Alapszabályban foglalt feladatok 

teljesítése. 

 Az Adatkezelő tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl.: bérleti 

szerződés, adásvételi szerződés) létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból 

eredő jogok gyakorlása (pl.: ellenérték követelése). 

 Jogszabályi előírásokon alapuló, valamint a feladatellátáshoz szükséges 

adattovábbítások.  

 Személyügyi (önkéntesek) adatok kezelése. 

 

1.6. A Szövetség az érintett személyes adatait elsősorban az érintett hozzájárulása alapján, 

jogi kötelezettség teljesítése, vagy szerződés teljesítése érdekében kezeli.  

 

Az érintett a hozzájárulását megadhatja: 

 

 szerződésben, 

 nyomtatványon, 

 külön nyilatkozaton (elektronikus formában, vagy papír alapon) 

 

Személyes adat akkor kezelhető, ha 

a) ahhoz az érintett hozzájárult (ez önkéntes, határozott és tájékozott) [4. sz. melléklet] 

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 

fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések 

megtételéhez szükséges, 

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 

(továbbiakban: kötelező adatkezelés), 

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges,  

e) az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy  

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 

szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan 

érdekei, vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét 

teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Különleges adat akkor kezelhető, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy 

b) egyéb esetekben törvény felhatalmazás alapján.  

 

 

Különleges adatot a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége nem kezel. 
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Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 

aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Szövetségre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítése céljából szükséges, illetve harmadik személy jogos érdeke 

érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez 

fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 

érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 

szükséges. 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 

hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 

védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 

veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak 

fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők. 

 

Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja a Szövetséggel írásban kötött 

szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell az érintett szerződés szerinti 

adatkezeléshez való hozzájárulását. 

 

Az érintett kérelmére indult bírósági, vagy hatósági eljárásban a szükséges adatainak 

kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. 

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulás kapcsán felmerült kétség esetén azt kell vélelmezni, 

hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 

 

A Szövetség által kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala – kivéve, ha törvény 

rendeli el – tilos. A Szövetségről szóló – személyes adatokon is alapuló – statisztikai adatok 

közölhetők. 

 

A Szövetség megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes, vagy jogi 

személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó 

adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben 

érvényesítendők.  

 

Az adatfeldolgozóval a Szövetség az Infotv. által előírt Adatfeldolgozói szerződést [3. sz. 

melléklet] köt. 

 

2. Az adatok köre és kezelése 

 

2.1. Tagsági viszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

 

2.1.1. Tagszervezetek képviselőinek személyes adatai  

 

Adatkezelés célja: jogviszony létrehozása, fenntartása, jogviszonyból eredő jogok gyakorlása 

és kötelezettségek teljesítése, jogviszony megszüntetése 

Érintettek kategóriája: a tagszervezetek képviselői 
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Személyes adatok kategóriája: természetes személy neve, beosztása, címe, telefonszáma, e-

mail címe 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], 

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont], 

szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] 

Adattovábbítási címzettek: jogszabályi kötelezettség teljesítése kertében bíróság, hatóság 

vagy egyéb szerv, valamint kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás 

címzettje, amely adattovábbításhoz az érintett hozzájárult. 

Törlésre előirányzott határidő: a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt időtartam, 

az érintett részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a 

jogviszony megszűnéséig, vagy visszavonásig. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatokat elektronikus 

módon (számítógépen) tárolja. Az adatokat a Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz kötötten. 

 

2.1.2. A Szövetségnél önkéntesként dolgozók személyes adatai 

 

Adatkezelés célja: az alapszabályban foglalt célok, feladatok és kötelezettségek teljesítése, 

önkéntesek nyilvántartása, önkéntesekkel történő kapcsolatfelvétel 

Érintettek kategóriája: a Szövetségnél önkéntesként dolgozó személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az önkéntes 

tevékenységre fordítandó időt, a tevékenység tartalmát 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]  

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: statisztikai adatszolgáltatás során a KSH 

Törlésre előirányzott határidő: az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által 

megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a 

személyes adatok megadásával kezdődik, illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, 

vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatokat elektronikus 

módon (számítógépen) tárolja. Az adatokat a Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz kötötten. 

 

2.2. Szerződéshez, számlázáshoz kapcsolódó adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: a Szövetség szerződés megkötése, teljesítése, megszűntetése, szerződési 

kedvezmény nyújtása, számlázási és számla feldolgozási tevékenység végzése 

Érintettek kategóriája: a Szövetséggel vevőként/szállítóként szerződött természetes 

személyek 

Személyes adatok kategóriája: név/cégnév, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító, 

számlaadatok 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 

pont] 

Adattovábbítási címzettek: könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó személyek, 

jogszabályi kötelezettség teljesítése kertében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv, valamint 

kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás címzettje, amely 

adattovábbításhoz az érintett hozzájárult. 
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Törlésre előirányzott határidő: az ide vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikus 

módon történik. A személyes adatokhoz a Szövetség elnöke, titkára, valamint a könyvelési 

adózási, jogi feladatokkal megbízott személy(ek) férhetnek hozzá. 
 

2.3. Rendezvények, oktatások, szakmai utak megszervezésével kapcsolatos adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: rendezvények, oktatások, szakmai utak megszervezése, résztvevők 

nyilvántartása 

Érintettek kategóriája: rendezvényen, oktatáson, szakmai úton résztvevő személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, valamint a 

szakmai utakon történő részvétel esetén egyéb utazáshoz szükséges dokumentumok számai  

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]  

Az adatkezelés további jogalapja: - 
Adattovábbítási címzettek: rendezvényszervező, utazási iroda 

Törlésre előirányzott határidő: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikus 

módon történik. 

Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részéről kizárólag a feladattal megbízott 

személyek – elsősorban az elnök vagy a titkár – férhetnek hozzá a feladat végzéséhez 

szükséges mértékben és ideig. 
 

2.4. Adatkezelés a Szövetség honlapján 

 

2.4.1. A tagszervezetek képviselői/tagjai, valamint a Szövetség önkéntesei személyes 

adatainak megjelenítése a honlapon  

 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése  

Érintettek kategóriája: tagszervezetek képviselői/tagjai, a Szövetség önkéntesei 

Személyes adatok kategóriája: név, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 

 Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan 

történik. 

 

2.4.1. A Szövetség honlapján a tagszervezetek képviselőivel/tagjaival, valamint a Szövetség 

önkénteseivel történő kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok  

 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése  

Érintettek kategóriája: tagszervezetek képviselőivel/tagjaival, a Szövetség önkénteseivel 

kapcsolatba lépni kívánó személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, e-mail cím  

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 
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 Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan 

történik. 

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról. 

 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók 

a látogatók számítógépére helyeznek el. A süti azonosításra, illetve profilinformációk 

tárolására alkalmas. Az ilyen jelsorozat azonban önmagában semmilyen módon nem képes a 

látogatót azonosítani, mert felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg. Csak 

a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes 

információ tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. 

 

3. Adatkezelési nyilvántartások, adatvédelmi incidens 

 

3.1. Adatkezelési nyilvántartás 

 

A Szövetség az adatkezelési tevékenységeiről nyilvántartást vezet [7. sz. melléklet]. A 

nyilvántartás az adatkezelő megnevezését, elérhetőségét, az érintettek és a személyes adatok 

kategóriáját, az adatkezelés célját, jogalapját, az adattovábbítás címzettjeit, a törlésre 

előirányzott határidőt, valamint a technikai és szervezési intézkedések általános leírását 

tartalmazza. 

 

3.2. Adatvédelmi incidens 

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy 

más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

Az adatvédelmi incidensről a szövetség nyilvántartást vezet, gondoskodik annak pontos 

vezetéséről, aktualizálásáról. [5. sz. melléklet]  

 

Adatkezelő vállalja, hogy adatvédelmi incidens esetén lefolytatja a szükséges vizsgálatot. A 

Szövetség az adatvédelmi incidenst bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 

órán belül bejelenti a Hatóság részére, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.  

 

Amennyiben a vizsgálat eredményeként megállapítást nyert, hogy az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve, az érintettek tájékoztatása szükséges. 

 

Nem kell az érintettet tájékoztatni: 

 ha a Szövetség olyan technikai, szervezési, védelmi intézkedéseket hajtott végre az 

érintett adatokra vonatkozóan, amelyek megakadályozzák az illetéktelen személyek 

számára való hozzáférést az adatokhoz vagy megakadályozzák az adatok 

értelmezhetőségét, 

 ha az adatvédelmi incidens bekövetkezését követően a Szövetség olyan intézkedéseket 

tett, amelyek biztosítják, hogy a feltárt adatkezelési kockázat valószínűsíthetően nem 

valósul meg, 
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 ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ebben az esetben az 

érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, mely 

tájékoztatás elektronikus úton is megtörténhet. 

 

 

4. Adatállományok kezelése 

 

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a nyilvántartás módja és adattartalma a mindenkor hatályos 

jogszabályoknak megfeleljen. A jogszabályon alapuló adatkezelések kötelezőek, azokról az 

érintettek tájékoztatást kérhetnek. Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az 

adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, 

valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg. 

 

Az Adatkezelő az elektronikus és a papíralapú nyilvántartásokat egységes elvek alapján, a 

nyilvántartások adathordozóinak különbözőségéből adódó jellemzők figyelembe vételével 

kezeli. A jelen Szabályzat szerinti elvek és kötelezettségek az elektronikus és a papíralapú 

nyilvántartások esetében egyaránt érvényesülnek. 

 

Az érintett adatait tartalmazó, valamint az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal 

összefüggő nyilvántartás tagolt, annak érdekében, hogy a jogalap, cél alapján elkülöníthető 

adatkezelések egymástól elkülönüljenek.  

 

Az Adatkezelő a nyilvántartás rendszerének felépítése, a jogosultságok meghatározása, és 

egyéb szervezeti intézkedések útján gondoskodik arról, hogy a nyilvántartásaiban szereplő 

adatokat csak azok az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek 

erre a feladatuk ellátása érdekében szükségük van. 

 

Az Adatkezelő lehetőség szerint törekszik az adattakarékosság elvének érvényesülésére, 

annak érdekében, hogy az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek csak a szükséges 

személyes adatokhoz férjenek hozzá. 

 

Az Adatkezelő a nyilvántartáshoz való hozzáférést az adatbiztonság követelményének 

érvényesülése mellett biztosítja harmadik fél részére. 

 

Az Adatkezelő az érintett egyes, személyes adatokat tartalmazó dokumentumairól másolatot 

készíthet, az adathelyesség ellenőrzése céljából. 

 

Az Adatkezelő a nyilvántartás papíralapú dokumentumait az adatbiztonság követelményeire 

tekintettel tárolja, és gondoskodik azok biztonságos őrzéséről. 

 

5. Adatbiztonság 
 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges 

technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a 

hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági 

szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 

azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához 

szükségesek. 
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Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. Az Adatkezelő több 

lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb 

szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. 

 

6. Adattovábbítás 
 

A Szövetségen belül az érintettek személyes adatai – a feladat elvégzéséhez szükséges 

mértékben és ideig – csak olyan személynek továbbíthatók, akik az érintettel fennálló 

jogviszony alapján további adminisztratív, szervezési, kivitelezési feladatokat lát el. 
 

A Szövetségen kívüli szervtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló 

megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad - az 

írásbeliség mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre 

tekintettel csekély jelentőségű - , továbbá, ha az adat kiadását törvény írja elő a Szövetség 

részére. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat határozott 

vagy határozatlan időtartamra és vonatkozhat a megkereséssel élő szervek mindegyikére vagy 

meghatározott körére. 

 

Az érintett nyilatkozatételétől függetlenül teljesíteni kell a büntető ügyekben eljáró 

hatóságoktól – rendőrség, bíróság, ügyészség, NAV – valamint a nemzetbiztonsági 

szolgálatoktól érkező megkereséseket. 

 

Az érintettek hozzájárulásához kötött adattovábbítás esetén az érintett a nyilatkozatát az 

adattovábbítás címzettje és célja ismeretében adja meg. 

Az Adatkezelő az adattovábbításokat nyilvántartja annak érdekében, hogy megállapítható 

legyen az, hogy a személyes adatokat kinek, milyen jogalappal és célból továbbítják. Az 

érintett az adattovábbítási nyilvántartás rá vonatkozó részébe betekinthet, kivéve, ha az 

adattovábbítás tényéről az érintett jogszabály rendelkezése alapján nem szerezhet tudomást. 

 

Rendszeres adattovábbítások 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kintlévőségeit engedményezés útján 

harmadik személyre átruházza, a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 Az engedményezés révén megváltozik a jogosult személye. Engedményezés esetén az 

Adatkezelő az engedményezett követeléssel kapcsolatos adatokat átadja az engedményezéssel 

a jogosult pozíciójába lévő személynek. 

 

Adattovábbítás külföldre 

Személyes adatot adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató 

adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző 

adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha a vonatkozó jogszabályokban [GDPR, Infotv.] 

rögzített feltételek fennállnak. 

 

7. Adatfeldolgozó   
 



14 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy tevékenysége során adatfeldolgozót vegyen 

igénybe, állandó vagy eseti megbízás alapján. Állandó jellegű adatfeldolgozásra elsősorban  a 

feladat teljesítéssel összefüggő adminisztráció ellátása, valamint az informatikai rendszer 

fenntartása érdekében kerülhet sor. Az adatfeldolgozó igénybe vétele során a vonatkozó 

jogszabályok, elsősorban az Infotv. rendelkezései az irányadók. Adatfeldolgozó igénybe 

vételére kizárólag írásbeli szerződés alapján kerülhet sor. Adatfeldolgozással nem bízható 

meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó, üzleti 

tevékenységében érdekelt. 

 

Az Adatkezelő kérésre az érintetteket tájékoztatja az adatfeldolgozó személyéről, valamint 

adatfeldolgozási tevékenységének részleteiről, így különösen az elvégzett műveletekről, 

valamint az adatfeldolgozónak adott utasításokról. 

 

Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és 

kötelezettségeit a vonatkozó jogszabályok keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az 

adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. 

Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott 

keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, 

továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása 

során más adatfeldolgozót csak az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe. 

 

Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései 

szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

Az Adatkezelő garanciákat nyújtó szerződési feltételek kialakításával és megfelelő szervezeti, 

technikai intézkedésekkel biztosítja, hogy az adatfeldolgozó tevékenysége során az érintettek 

jogai ne sérülhessenek, és az adatfeldolgozó személyes adatokat csak akkor ismerhessen meg, 

ha az feladata ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók köre folyamatosan változhat. A Szövetség 

az általa igénybe vett adatfeldolgozókról nyilvántartást vezet [2. sz. melléklet].  

 

8. Adatok törlése, archiválása 
 

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

a) kezelése jogellenes; 

b) az érintett kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével); 

c) az adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható  

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott 

határideje lejárt; 

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Az érintett 

kérelme hiányában az Adatkezelő az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb 

cél hiányában az Adatkezelő az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok 

felhasználására külön eljárásban szükség lehet. 

 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a 

rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos 
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érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 

adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa 

kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott 

személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. 

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az Adatok törlésére a jogszabály 

rendelkezése az irányadó. 

 

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy 

helyreállításuk többé ne legyen lehetséges. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő 

a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti. 

 

A levéltári anyagnak minősülő adathordozókra a mindenkor érvényes jogszabályok által 

előírtak az irányadóak. 

Az Adatkezelő az adatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott ideig kezeli, 

és őrzi. A meghatározott idő leteltét követően törli, megsemmisíti azokat. A megőrzési 

határidő lejárta után a Szövetség gondoskodik a papír alapon tárolt személyes adatokat 

tartalmazó dokumentumok megsemmisítéséről 

 

9. Az érintettek jogai és érvényesítésük 

 

9.1. Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alapján 

az alábbi jogok illetik meg. 

 tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: az érintettek tájékoztatást kérhetnek 

személyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok 

helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a 

törlését. Továbbá az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, 

illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok 

forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, az adatvédelmi 

incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá 

adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 
 helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szövetség 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkozó pontatlan személyes 

adatokat. 
 törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, - feltéve, hogy a törlés 

lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki - ha kezelése jogellenes, a 

kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte. 
 zároláshoz való jog: a Szövetség zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, 

vagy ha rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 

az érintett jogos érdekeit.  
 tiltakozáshoz való jog: érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

 adathordozhatósághoz való jog: érintett joga, hogy megkapja a rá vonatkozó, általa a 

Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható 

formában, és azt más adatkezelő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetősége, ha az 

adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez 
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szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technikailag 

megvalósítható, érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

 visszavonáshoz való jog: érintett bármikor jogosult a személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát. 

 jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében 

Hatóság, illetve bíróság eljárását kezdeményezheti  

 

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes 

(hozzájáruláson alapul) vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az 

adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell 

az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés 

időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az Adatkezelő az Infotv. alapján kezeli, 

illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatait. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 

adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

A tájékoztatás megtörténhet azáltal is, hogy az adatkezelés részleteiről szóló tájékoztatót az 

Adatkezelő közzéteszi, és erre az érintett figyelmét felhívja. A szövetséggel kapcsolatban álló 

érintetteknek szóló tájékoztatás jelen szabályzat 1. sz. mellékletét. A kötelező adatkezelés 

esetén a tájékoztatás megtörténhet az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre való utalás 

nyilvánosságra hozatalával is.  

  

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről.  Az érintett kérelmére az Adatkezelő 

tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – 

az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről.  

 

Az Adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére 

írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton megadni a tájékoztatást. Az 

érintettek saját személyes adataira vonatkozó első tájékoztatás ingyenes, további esetekben 

költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az 

adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé 

teszi. Az Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az 

Adatkezelő ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 

 

A megtagadott, illetve elutasított tájékoztatási kérelmekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, 

mely jelen szabályzat 6. számú mellékletét képezi. 

 

9.2. Az érintett jogainak érvényesítése 

 

Az érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét elsősorban a Szövetség Elnökéhez, 

vagy Titkárához nyújthat be. 

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a 

kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés 

iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 
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kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati 

lehetőségekről. 

 

Az érintett jogsértés esetén a Szövetség elnökéhez, vagy Titkárához fordulhat ügyének 

kivizsgálása érdekében. Az elnök vagy a Titkár a megkereséstől számított 25 napon belül 

köteles a kérelmet elbírálni és a döntésről írásban tájékoztatni az érintettet. 

 

Az érintett jogorvoslatért fordulhat továbbá: 

 

 a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

  1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c 

 a lakóhelye szerint illetékes Járásbírósághoz, illetve pertárgy értékétől függően a 

Törvényszékhez 

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 

adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

A jogellenes adatkezeléssel okozott kárért az Adatkezelő a vonatkozó törvényekben előírtak 

szerint felelős. 

 

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 

követelményeinek megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az 

Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a 

felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 

idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy 

súlyosan gondatlan magatartásából származott. Az Adatkezelő általános, polgári jogi 

felelősségére a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók. 

Az érintett kérése esetén az Adatkezelő a jogérvényesítési lehetőségekről részletes 

tájékoztatást ad. 

 

 

IV. Egyéb rendelkezések 
 

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Ptk-ban, az Infotv.-ben, a 

GDPR-ban, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak. 

 

 

Nyíregyháza, 2018. május 25. 

 

 

 ………………………….. 

 Elnök 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. sz. melléklet 

 

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 

 adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója 
 

 

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége  (továbbiakban: Szövetség vagy Adatkezelő) 

belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából az 

alábbi adatvédelmi tájékoztatót alkotja. 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 20166679 

Rendelete (GDPR) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, 

hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást 

tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, megfogalmazva nyújtsa, továbbá, 

hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 

 

A Szövetség, mint adatkezelő, a feladatellátásaival kapcsolatban kötelezi magát, hogy a 

tevékenységével összefüggő minden adatkezelése megfeleljen a mindenkor hatályos 

jogszabályokban meghatározott adatvédelmi követelményeknek, valamint a Szövetség 

Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzatában foglaltaknak. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat – 

figyelemmel a jogszabályi rendelkezések változására – bármikor módosíthatja és az 

adatkezelésekben esetlegesen bekövetkezett változásokról az ügyfeleit a módosított tájékoztató 

közzétételével értesíti. 

 

Az Adatkezelő hivatalos neve: Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 
Székhelye:    4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16. 
Honalap címe:    www.sportletesitmenyek.hu 

 

Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a Szövetség 

mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata rögzíti. 

 

2. Fogalmi meghatározások 
 

Az alábbi fogalmak az Infotv., a GDPR alapján, jelen tájékoztató alkalmazásában értendők. 

 

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy.  

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett) vonatkozó 

bármilyen információ. 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

egészségi állapotáról. 

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló, és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

http://www.sportletesitmenyek.hu/


 

 

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, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

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. 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő, vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából. 

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

3. Az adatkezelés elvei 
 

A Szövetség a személyes adatok kezelése során a hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kezeli az érintettek adatait, melynek érdekében megfelelő biztonsági, műszaki, 

technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, melyek garantálják az adatok biztonságát. 

Ennek keretében gondoskodik a személyes adatok titkosságáról, sértetlenségéről, és 

rendelkezésre állásáról.  

A Szövetség a személyes adatok kezelése során különösen tekintettel van a GDPR 5. cikkében 

meghatározott elvekre. 

 

- „jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”: a személyes adatok kezelése 

jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik,  

- „célhoz kötöttség”: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és 

jogszerű célból történik, 

- „adattakarékosság”: azon személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához szükséges, 

- „pontosság”: megtörténik minden olyan ésszerű intézkedés, mely alapján a 

rendelkezésre álló személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, 



 

 

- „korlátozott tárolhatóság”: az adatok tárolása a cél megvalósulásáig, valamint a 

vonatkozó jogszabályi előírások szerinti kötelező megőrzési ideig történik, 

- „integritás és bizalmas jelleg”: a személyes adatok kezelése olyan módon történik, 

hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van a 

titkossága, sértetlensége, rendelkezésre állása, 

- „elszámolhatóság”: a Szövetség mint adatkezelő felelős a fenti elveknek való 

megfelelésért, illetve képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 

4. Az érintettek jogai 
 

Az érintetteket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban a jogszabályi előírás alapján az 

alábbi jogok illetik meg. 

- tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: az érintettek tájékoztatást kérhetnek 

személyes adataik kezeléséről, ellenőrizhetik adataik tartalmát, bármikor kérhetik azok 

helyesbítését, módosítását, illetve a nem kötelezően nyilvántartandó adatok esetében a 

törlését. Továbbá az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt, 

illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről 

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, az adatvédelmi incidens 

körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá 

adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. 
- helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szövetség indokolatlan 

késedelem nélkül helyesbítse a rávonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
- törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, - feltéve, hogy a törlés 

lehetőségét a személyes adat kapcsán a törvény nem zárja ki - ha kezelése jogellenes, a 

kezelt adat hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok 

tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, továbbá ha bíróság vagy a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlést elrendelte. 
- zároláshoz való jog: Szövetségünk zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, 

vagy ha rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 

érintett jogos érdekeit.  
- tiltakozáshoz való jog: érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozhat személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján 

alapuló kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. 

- adathordozhatósághoz való jog: érintett joga, hogy megkapja a rá vonatkozó, általa a 

Szövetség rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, géppel olvasható 

formában, és azt más adatkezelő részére továbbítsa. Erre akkor van lehetősége, ha az 

adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján, közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez 

szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik. Amennyiben az technikailag 

megvalósítható, érintett kérheti az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

- visszavonáshoz való jog: érintett bármikor jogosult a személyes adatok kezeléséhez 

való hozzájárulásának visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a 

hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogosságát. 

- jogorvoslathoz való jog: érintett a jogai érvényesülésének biztosítása érdekében 

Hatóság, illetve bíróság eljárását kezdeményezheti  

 

5. Adatfeldolgozók, az adattovábbítás címzettjei 

 

A Szövetség a feladatai ellátásához adatfeldolgozókat vesz igénybe az alábbi 

tevékenységekhez. 

 



 

 

 könyviteli, számviteli tevékenység 

 honlap karbantartás 

 

Az adatfeldolgozók személyéről és elérhetőségeiről az Adatkezelőnél személyesen, telefonon, 

írásban postai úton, illetve elektronikus úton is tájékozódhat. 

 

A Szövetségen kívüli szervtől, vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló 

megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazást ad - az írásbeliség 

mellőzhető, ha az adattovábbítás a címzettjére, céljára, vagy az adatkörre tekintettel csekély 

jelentőségű - , továbbá, ha az adat kiadását törvény írja elő a Szövetség részére. Az érintett 

előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat határozott vagy határozatlan 

időtartamra és vonatkozhat a megkereséssel élő szervek mindegyikére vagy meghatározott 

körére. 

 

6. Tagsági viszonnyal kapcsolatos adatkezelés 

 

6.1.Tagszervezetek képviselőinek személyes adatai  

 

Adatkezelés célja: jogviszony létrehozása, fenntartása, jogviszonyból eredő jogok gyakorlása 

és kötelezettségek teljesítése, jogviszony megszüntetése 

Érintettek kategóriája: a tagszervezetek képviselői 

Személyes adatok kategóriája: természetes személy neve, beosztása, címe, telefonszáma, e-

mail címe 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], 

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont], 

szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] 

Adattovábbítási címzettek: jogszabályi kötelezettség teljesítése kertében bíróság, hatóság 

vagy egyéb szerv, valamint kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás 

címzettje, amely adattovábbításhoz az érintett hozzájárult. 

Törlésre előirányzott határidő: a kötelező adatkezelési rendelkezések által előírt időtartam, 

az érintett részéről megadott hozzájárulást tartalmazó nyilatkozat aláírásától kezdődően a 

jogviszony megszűnéséig, vagy visszavonásig. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatokat elektronikus 

módon (számítógépen) tárolja. Az adatokat a Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz kötötten. 

 

6.2. A Szövetségnél önkéntesként dolgozók személyes adatai 

 

Adatkezelés célja: az alapszabályban foglalt célok, feladatok és kötelezettségek teljesítése, 

önkéntesek nyilvántartása, önkéntesekkel történő kapcsolatfelvétel 

Érintettek kategóriája: a Szövetségnél önkéntesként dolgozó személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, az önkéntes 

tevékenységre fordítandó időt, a tevékenység tartalmát 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]  

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: statisztikai adatszolgáltatás során a KSH 

Törlésre előirányzott határidő: az önkéntesként történő jelentkezés során az Érintett által 

megadott személyes adatok kezelése az önkéntesként történő jelentkezés elküldésével és a 



 

 

személyes adatok megadásával kezdődik, illetve a személyes adatoknak az Érintett kérelmére, 

vagy hozzájárulásának visszavonását követően történő törléséig tart. 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: Adatkezelő az adatokat elektronikus 

módon (számítógépen) tárolja. Az adatokat a Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz kötötten. 

 

7. Szerződéshez, számlázáshoz kapcsolódó adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: a Szövetség szerződés megkötése, teljesítése, megszűntetése, szerződési 

kedvezmény nyújtása, számlázási és számla feldolgozási tevékenység végzése 

Érintettek kategóriája: a Szövetséggel vevőként/szállítóként szerződött természetes 

személyek 

Személyes adatok kategóriája: név/cégnév, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító, 

számlaadatok 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) 

pont] 

Adattovábbítási címzettek: könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó személyek, 

jogszabályi kötelezettség teljesítése kertében bíróság, hatóság vagy egyéb szerv, valamint 

kötelmi jogviszony teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás címzettje, amely 

adattovábbításhoz az érintett hozzájárult. 

Törlésre előirányzott határidő: az ide vonatkozó jogszabályi előírások szerint 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikus 

módon történik. A személyes adatokhoz a Szövetség elnöke, titkára, valamint a könyvelési 

adózási, jogi feladatokkal megbízott személy(ek) férhetnek hozzá. 
 

8. Rendezvények, oktatások, szakmai utak megszervezésével kapcsolatos adatkezelések 

 

Adatkezelés célja: rendezvények, oktatások, szakmai utak megszervezése, résztvevők 

nyilvántartása 

Érintettek kategóriája: rendezvényen, oktatáson, szakmai úton résztvevő személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, valamint a 

szakmai utakon történő részvétel esetén egyéb utazáshoz szükséges dokumentumok számai  

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont]  

Az adatkezelés további jogalapja: - 
Adattovábbítási címzettek: rendezvényszervező, utazási iroda 

Törlésre előirányzott határidő: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 

Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikus 

módon történik. 

Az érintett személyes adataihoz a Szövetség részéről kizárólag a feladattal megbízott személyek 

– elsősorban az elnök vagy a titkár – férhetnek hozzá a feladat végzéséhez szükséges mértékben 

és ideig. 
 

9. Adatkezelés a Szövetség honlapján 

 

9.1.  A tagszervezetek képviselői/tagjai, valamint a Szövetség önkéntesei személyes adatainak 

megjelenítése a honlapon  

 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése  

Érintettek kategóriája: tagszervezetek képviselői/tagjai, a Szövetség önkéntesei 



 

 

Személyes adatok kategóriája: név, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 

 Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan 

történik. 

 

9.2. A Szövetség honlapján a tagszervezetek képviselőivel/tagjaival, valamint a Szövetség 

önkénteseivel történő kapcsolatfelvétel során kezelt személyes adatok  

 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése  

Érintettek kategóriája: tagszervezetek képviselőivel/tagjaival, a Szövetség önkénteseivel 

kapcsolatba lépni kívánó személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, e-mail cím  

Az adatkezelés jogalapja érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 

 Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatok tárolása elektronikusan 

történik. 

 

10. Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról. 

 

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi jelsorozat, melyet a szolgáltatók 

a látogatók számítógépére helyeznek el. A süti azonosításra, illetve profilinformációk tárolására 

alkalmas. Az ilyen jelsorozat azonban önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót 

azonosítani, mert felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg. Csak a látogató 

gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ 

tárolására nem kerül sor, az adatcsere gépek között történik meg. 

 

11. Egyéb adatkezelések 
 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  

Az adatkezelésekkel kapcsolatos, itt nem rögzített további részletes szabályokat a Szövetség 

mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata rögzíti. 

 

A Szövetség Adatkezelési és Adatvédelmi szabályzata, a Szövetség honlapján bárki számára 

hozzáférhető a www.sportletesitmenyek.hu honlapon. 

 

12. Személyes adatokra vonatkozó kérelmek 
 

A Szövetség tevékenységeivel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozóan kérelmet 

írásban, levélben, vagy e-mail-ben lehet előterjeszteni. 

 

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 

napon belül írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus 

úton, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást 

kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még 

nem nyújtott be.  

 

http://www.sportletesitmenyek.hu/


 

 

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a 

felvilágosítás megtagadására mely törvény, mely rendelkezése alapján került sor.  

A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági 

jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a 

továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. 

 
13. A jogosulatlan adatkezeléssel szembeni jogorvoslati lehetőségek 
 

Az érintett, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen jogsértést tapasztal abban az 

esetben a Szövetség elnökéhez, vagy titkárához fordulhat az ügyének kivizsgálása érdekében. 

 

Az Érintett eljárást kezdeményezhet az Adatkezelővel szemben a Nyíregyházi Járásbíróságon, 

de az eljárás az érintett választása szerint megindítható a lakó-vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszéken is.  

 

Nyíregyházi Járásbíróság elérhetőségei: 

 

Név:    Nyíregyházi Járásbíróság 

Székhely:  4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2.  

Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza Pf. 86. 

Telefonszám:  42/523-800 

E-mail cím:  birosag@nyhaza.birosag.hu 
 

Az érintett – amennyiben az ügyben nem folyik bíróság előtt eljárás – a Hatóságnál ingyenesen 

vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével fűződő 

kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatósághoz 

tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.  

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál elérhetőségei: 

 

Név:    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely:  1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefonszám:  06-1/391-400 

E-mail cím:  ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:  http://www.naih.hu 

 

 

Jogellenes adatkezeléssel vagy az adatbiztonság követelményének megszegésével okozott 

kárért az érintett sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az 

adatfeldolgozó által okozott kárért is, azonban az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a 

kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 

 

http://www.naih.hu/


 

 

2. sz. melléklet 

 

 

 

 

ADATFELDOLGOZÓK LISTÁJA 

 

 

 

A Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége feladat ellátása során az alábbi 

adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

 

Horváth Péter (email: info@hpdesign.hu) 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Szövetség honlapjának technikai fejlesztése 

 

 

Kovács Zsolt (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 9.) 

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: könyvelési tevékenység végzése 

 

 

 

 



3. sz. melléklet 

 

 

ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS 

 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének 28. cikke szerint létrejövő 

adatfeldolgozói jogviszony: 

 

Az adatkezelő megnevezése:  

Cím:  

Telefonszám:  

Faxszám:  

E-mail cím:  

(Adatkezelő) 

 

és 

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 

Cím:  

Telefonszám:  

Faxszám:  

E-mail cím:  

(Adatfeldolgozó) 

 

megállapodnak abban, hogy jelen szerződés előírásainak betartása mellett, biztosítva a 

személyes adatok védelmét és tiszteletben tartva az egyének önrendelkezési jogát, mint az 

Európai Unió és a tagállamok által is védett alapjogot, Adatkezelő tevékenységéhez 

kapcsolódóan Adatfeldolgozó bevonásával végzi jelen szerződésben meghatározott 

adatkezelési folyamatát. 

 

1. fogalmak 

 

Jelen Szerződés használatában „személyes adat”, „különleges személyes adat”, 

„adatkezelés/adatkezelő”, „adatfeldolgozás/adatfeldolgozó”, „érintett” fogalma 

megegyezik az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a 

továbbiakban „Rendelet”) fogalmaival. 

 

2. az adatfeldolgozás részletezése 

 

Adatkezelő adatkezelési folyamatának leírása: 

 

Adatfeldolgozó feladata az adatkezelésben: 

 

Az érintettek köre: 

 

A feldolgozott személyes adatok köre: 

 

Adatfeldolgozó adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységének leírása: 

 



3. joghatóság és az alkalmazandó jog 

 

Adatkezelő székhelye Magyarországon van, az adatkezelést Magyarországon végzi, ezért – 

alkalmazva a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport 0836-02/10/HU WP 179 8/2010. 

számú véleményét az alkalmazandó jogról - a teljes adatkezelésre és a hozzá kapcsolódó 

minden eljárásra (így különösen az adatfeldolgozásra is) a magyar jog hatályos. 

 

4. az adatfeldolgozó és az adatkezelő jogai és kötelezettségei 

 

Adatkezelő Adatfeldolgozónak adott utasításai jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Adatkezelő 

Adatfeldolgozónak csak írásban adhat utasítást. 

 

Adatfeldolgozó további adatfeldolgozót az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy 

általános felhatalmazása, illetve rendelkezése szerint vehet igénybe.  

 

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései 

szerint köteles tárolni és megőrizni. 

 

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának előírásait betartani, az abban 

foglaltak szerint ellátni az adatkezeléshez kapcsolódó feladatát. 

 

Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatának előírásai szerinti 

adatbiztonsági követelményeket betartani. 

 

Felek haladéktalanul értesítik egymást minden olyan körülményről, mely a 2. pont szerinti 

tevékenység eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 

értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit az Adatfeldolgozó 

viseli. 

 

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor 

jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés tényét Adatkezelő Adatfeldolgozó részére legalább 3 

munkanappal előre köteles írásban jelezni. Az ellenőrzés történhet elektronikus kapcsolattartás 

útján, vagy helyszíni ellenőrzéssel az adatfeldolgozás helyén, illetve az Adatfeldolgozó 

tevékenységi központjában. 

 

Nem mentesül az Adatfeldolgozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha az 

Adatkezelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

Adatfeldolgozó a 2. pontban leírt adatfeldolgozási tevékenység, szolgáltatás nyújtásának 

befejezését követően köteles haladéktalanul minden személyes adatot – az Adatkezelő döntése 

szerint - vagy törölni, vagy visszajuttatni az Adatkezelő részére. 

 

Felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a tisztesség 

követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem 

minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 



Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, köteles 

a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános 

szabályai szerint megtéríteni. 

 

5. felelősség 

 

Az Adatfeldolgozónak adott utasítások jogszerűségéért Adatkezelő felel, az Adatfeldolgozónak 

adott utasítás végrehajtásának jogszerűségéért és az Adatfeldolgozó adatfeldolgozási 

tevékenységét szabályozó jogszabályok betartásáért Adatfeldolgozó felel. 

 

Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során jelen szerződés előírásainak 

betartásával jár el, úgy Adatfeldolgozó tevékenységéért Adatkezelő úgy felel, mintha maga járt 

volna el. Amennyiben Adatfeldolgozó tevékenységével kárt okoz az érintettnek vagy harmadik 

személynek, úgy az érintett vagy harmadik személy felé helytállási kötelesség Adatkezelőt 

terheli. 

 

Amennyiben az Adatfeldolgozó az adatkezelési tevékenységeihez további adatfeldolgozó 

szolgáltatásait is igénybe veszi, akkor a további adatfeldolgozóra is a jelen szerződében foglalt 

kötelezettségek vonatkoznak. Amennyiben a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi 

kötelezettségeit, az őt megbízó Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé 

a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek a teljesítéséért. 

 

Amennyiben Adatfeldolgozó túlterjeszkedik jelen szerződésben meghatározott jogain, az adott 

túlterjeszkedésre vonatkozóan önálló adatkezelővé válik, és Adatkezelőnek, az érintettnek vagy 

harmadik személynek okozott kárért a károkozás általános szabályai szerint köteles helytállni. 

 

6. mediáció és illetékesség 

 

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen 

békés úton, egyeztetés, tárgyalás során rendezik. Ennek eredménytelensége esetén az illetékes 

Járásbírósághoz, illetve pertárgy értékétől függően a Törvényszékhez fordulhatnak 

jogorvoslatért. 

 

7. együttműködés az adatvédelmi hatóságokkal 

 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, valamint – ha van ilyen – az adatkezelő vagy az 

adatfeldolgozó képviselője feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak 

megkeresése alapján – együttműködik. 

 

8. titoktartás 

 

Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi tényt, körülményt, adatot és 

információt kötelesek bizalmasan és titkosan kezelni és azokat úgy megőrizni, hogy arról 

harmadik illetéktelen személy tudomást ne szerezhessen. A titoktartási kötelezettség a szerződő 

feleket a szerződés megszűnését követően is terheli, de ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni 

a felek minden olyan magatartástól, amely a másik fél jogos érdekét sértené vagy 

veszélyeztetné. 

 

 

 



9. záró rendelkezések 

 

A jelen szerződés módosítása kizárólag írásbeliség útján, a kötelezettségvállalásra jogosult 

személy(ek) aláírása mellett történhet. 

 

Jelen szerződést szerződő felek áttanulmányozást és értelmezést követően annak tartalmával 

minden tekintetben egyetértve, helybenhagyóan írták alá. 

Felek a szerződés megsértéséből eredő valamennyi vagyoni és nem vagyoni kárt a másik fél 

részére teljes mértékben köteles megtéríteni. 

 

Adatfeldolgozó személyes teljesítésre kötelezett ezen szerződés aláírásával nyilatkozik a 

titoktartási kötelezettsége tudomásulvételéről és kötelezi magát annak maradéktalan 

betartására. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

 

…………………………………….   …………………………………….  

        Adatkezelő           Adatfeldolgozó  

   



4. sz. melléklet 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉHEZ ÉS KEZELÉSÉHEZ 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont 

 

Alulírott ………………………………(név), mint a ………………………………………… 

(szervezet neve) Tagszervezet képviselője, valamint a személyes adatok jogosultja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom útján kifejezetten 

 

hozzájárulok 

 

ahhoz, hogy a Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség), 

mint adatkezelő a közöttünk létrehozandó kötelmi jogviszony teljesítéséhez, e kötelmi 

jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen 

személyes adataimat megismerje és kezelje. 

 

Hozzájárulok továbbá, hogy elérhetőségeimet (név, telefonszám, e-mail cím) a honlapján 

megjelentesse. 

 

 igen   nem 

 

 

Kijelentem, hogy a Szövetség Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatát és az adatvédelmi 

tájékoztatását megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban 

foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem az adatkezelés tényét, illetve azt, hogy a 

Szövetség az adatok megismerésére, illetve kezelésére a kötelmi jogviszony teljesítése, kötelmi 

jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a Társaságot 

terhelő jogi kötelezettségek teljesítése céljából kerül sor. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a Szövetség a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott.  

 

Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul. Tudomásul 

veszem, hogy a hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor visszavonhatom, illetve hogy a 

hozzájárulás megadása a kötelmi jogviszony létesítésének feltétele, a hozzájárulás bármely 

okból történő megszűnése esetén a Társaság a kötelmi jogviszonyt köteles megszüntetni, és a 

személyes adatokat minden nyilvántartásból törölni, kivéve, ha a személyes adat kezelésére jogi 

kötelezettség teljesítése miatt szükség van, vagy a további adatkezeléshez hozzájárulásomat 

megadom. 

 

 

Nyíregyháza, ……………………….. 

 

 

……………………………………. 

                                                                                               aláírás 



 

5. sz. melléklet 

 

ADATVÉDELMI INCIDENSNYILVÁNTARTÓ LAP 

 

A Sportlétesítmények Magyarországi szövetsége a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok áramlásáról az Európai 

parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete [GDPR] 4. cikk 12. pont alapján az 

adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése valamint az érintett tájékoztatása 

céljából az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. 

 

A Szövetség minden adatvédelmi incidenst iktat, az iktatott incidensnyilvántartó lapokról 

nyilvántartást vezet. 

 

 

 

Iktatószám …………/20…/AVINC 

Az adatvédelmi incidens időpontja1:  

Az adatvédelmi incidenssel érintett szervezeti 

egység: 
 

Az adatvédelmi incidens észlelésének releváns 

körülményei: 
 

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes 

adatok köre: 
 

Az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és 

száma: 
 

Az adatvédelmi incidens körülményeinek 

leírása: 
 

Az adatvédelmi incidens hatásai:  

Az adatvédelmi incidens elhárítására tett 

intézkedések leírása: 
 

 

 

Dátum: ……………………….. 

 

 

…………………………………………… 

                                                                             aláírás 

                                                           
1 az incidens kezdetének dátumától, az incidens végleges elhárításának dátumáig  



6. sz. melléklet 

 

 

SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS MEGKERESÉSEK 

NYILVÁNTARTÁSA 
 

…………………………. év 

 

 

Srsz. 
Megkeresés 

időpontja 

Megkeresés 

tárgya 

Teljesítés 

dátuma 

Elutasítás 

dátuma 

Kérelem 

elutasításának 

indoka 
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ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS 
 

 
 

Adatkezelő neve:    Sportlétesítmények Magyarországi Szövetsége 

 

Adatkezelő elérhetősége:   Székhely: 4400 Nyíregyháza, géza u. 8-16. 

      Honlap: www.sportletesitmenyek.hu 

 

Adatkezelő képviselőjének neve:  Tompa Andor elnök 

 

Adatkezelő képviselőjének elérhetősége:  Tel.: +36 30 749 73 43 

      E-mail: tompa.andor@freemail.hu 

 

 

Adatkezelés megnevezése:  

Tagsági viszonnyal kapcsolatos 

adatkezelés – Tagszervezetek 

képviselőinek személyes adatai 

Adatkezelés célja: 

jogviszony létrehozása, fenntartása, 

jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése, jogviszony 

megszüntetése 

Érintettek kategóriája: a tagszervezetek képviselői 

Személyes adatok kategóriája: 

a természetes személy neve, beosztása, címe, 

telefonszáma, e-mail címe 

Az adatkezelés jogalapja: 

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: 

 jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) 

pont],  

szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] 

Adattovábbítási címzettek: 

jogszabályi kötelezettség teljesítése 

keretében bíróság, hatóság, vagy egyéb 

szerv, valamint kötelmi jogviszony 

teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás 

címzettje, amelyhez az érintett hozzájárult 

Törlésre előirányzott határidő: 

a kötelező adatkezelési rendelkezések által 

előírt időtartam, az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig 

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

az adatok tárolása elektronikusan 

(számítógépen) történik, az adatokat a 

Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz 

kötötten. 



 

 

Adatkezelés megnevezése:  

Tagsági viszonnyal kapcsolatos 

adatkezelés – a Szövetségnél önkéntesként 

dolgozók személyes adatai 

Adatkezelés célja: 

az alapszabályban foglalt célok, feladatok és 

kötelezettségek teljesítése, önkéntesek 

nyilvántartása, velük történő 

kapcsolatfelvétel 

Érintettek kategóriája: 
a Szövetségnél önkéntesként dolgozó 

személyek 

Személyes adatok kategóriája: 

név, lakcím, e-mail cím telefonszám, az 

önkéntes tevékenységre fordítandó idő, a 

tevékenység tartalma  

Az adatkezelés jogalapja: 

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont]  

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: statisztikai adatszolgáltatás során KSH 

Törlésre előirányzott határidő: 
az érintett kérelmére, vagy hozzájárulásának 

visszavonásakor azonnal 

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

az adatok tárolása elektronikusan 

(számítógépen) történik, az adatokat a 

Szövetség elnöke, titkára kezeli célhoz 

kötötten. 

 

 

Adatkezelés megnevezése:  
Szerződéshez, számlázáshoz kapcsolódó 

adatkezelések 

Adatkezelés célja: 

a Szövetség szerződés megkötése, teljesítése, 

megszűntetése, szerződési kedvezmény 

nyújtása, számlázási és számlafeldolgozási 

tevékenység végzése 

Érintettek kategóriája: 

a Szövetséggel vevőként/szállítóként 

szerződött természetes személyek 

Személyes adatok kategóriája: 
név/cégnév, lakcím/székhely, 

adószám/adóazonosító, egyéb számlaadatok 

Az adatkezelés jogalapja: szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: 
jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk 

(1) bek. c.) pont] 

Adattovábbítási címzettek: 

 könyvelési, adózási, jogi feladatokat ellátó 

személyek, jogszabályi kötelezettség 

teljesítése kertében bíróság, hatóság vagy 

egyéb szerv, valamint kötelmi jogviszony 

teljesítéséhez elengedhetetlen adattovábbítás 



címzettje, amely adattovábbításhoz az 

érintett hozzájárult. 

Törlésre előirányzott határidő: 
az ide vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint 

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

az adatok tárolása elektronikus módon 

történik. A személyes adatokhoz a Szövetség 

elnöke, titkára, valamint a könyvelési 

adózási, jogi feladatokkal megbízott 

személy(ek) férhetnek hozzá. 

  

 

Adatkezelés megnevezése:  

Rendezvények, oktatások, szakmai utak 

megszervezésével kapcsolatos 

adatkezelések 

Adatkezelés célja: 

rendezvények, oktatások, szakmai utak 

megszervezése, résztvevők nyilvántartása 

Érintettek kategóriája: 
rendezvényen, oktatáson, szakmai úton 

résztvevő személyek 

Személyes adatok kategóriája: 

név, cím, e-mail cím, telefonszám, beosztás, 

valamint a szakmai utakon történő részvétel 

esetén egyéb utazáshoz szükséges 

dokumentumok számai 

Az adatkezelés jogalapja: 

érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: rendezvényszervező, utazási iroda 

Törlésre előirányzott határidő: az adatkezelés céljának megvalósulásáig  

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 

az adatok tárolása elektronikus módon 

történik. 

Az érintett személyes adataihoz a Szövetség 

részéről kizárólag a feladattal megbízott 

személyek – elsősorban az elnök vagy a 

titkár – férhetnek hozzá a feladat végzéséhez 

szükséges mértékben és ideig. 

 

 

Adatkezelés megnevezése:  

a tagszervezetk képviselői/tagjai, valamint 

a Szövetség önkéntesei személyes 

adatainak megjelenítése a honlapon 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése 

Érintettek kategóriája: 
tagszervezetek képviselői/tagjai, a Szövetség 

önkéntesei 



Személyes adatok kategóriája: név, telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja: 
érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 
az adatok tárolása elektronikusan történik 

 

 

Adatkezelés megnevezése:  

a tagszervezetk képviselőivel/tagjaival, 

valamint a Szövetség önkénteseivel történő 

kapcsolatfelvétel a Szövetség honlapján 

keresztül 

Adatkezelés célja: e-mail-es/telefonos kapcsolat létesítése 

Érintettek kategóriája: 

tagszervezetek képviselőivel/tagjaival, a 

Szövetség önkénteseivel kapcsolatba lépni 

kívánó személyek 

Személyes adatok kategóriája: név, e-mail cím 

Az adatkezelés jogalapja: 
érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont] 

Az adatkezelés további jogalapja: - 

Adattovábbítási címzettek: - 

Törlésre előirányzott határidő: az érintett törlésre vonatkozó kérelméig 

Technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása: 
az adatok tárolása elektronikusan történik 

 

 

 


