Multi Alarm Sport Egyesület
Hírlevél-küldéssel és sportolók adatkezelésével
összefüggő
adatkezelési tájékoztató
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Az adatkezelő és elérhetőségei

1.1
Az adatkezelő neve: Multi Alarm Sport Egyesület („Adatkezelő” vagy
„Egyesület”)
Székhelye: 7630 Pécs, Basamalom u. 33.
Postacíme: 7630 Pécs, Basamalom u. 33.
E-mail címe: multialarmse@gmail.com
Telefonszáma: +36705526813
Honlap: www.multialarmse.hu

1.2

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: Balogh Richárd
Postacíme: 7630 Pécs, Basamalom u. 33.
E-mail címe: multialarmse@gmail.com
Telefonszáma: : +36705526813
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Adatkezeléssel kapcsolatos információk

2.1
Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése, sportólók számára pályák
bérbeadása, edzések és versenyek szervezése, lebonyolítása, valamint
sporttáborok szervezése
Hírlevél küldése:
Az Egyesület az általa összeállított hírleveleket, amelyeket azzal a céllal küld ki, hogy sport eseményekről,
rendezvényekről és versenyek eredményeiről informálja az Érintetteket, kizárólag a hírlevelekre feliratkozott
sportolók illetve szülei számára küldi ki. A feliratkozás kapcsán az érintett nevét és email címét kezeli.
Pályák bérbeadása:
Az Egyesületnél pályát csak az előzetesen regisztrált magánszemélyek bérelhetnek a regisztráció során az
érintett nevét, email címét, telefonszámát, valamint számlázási adatait kezeljük, azzal a céllal, hogy a pályát
névre tudjuk foglalni, illetve a bérleti díjról szóló számlát a bérlőnek kiállítsuk.
Edzések, versenyek szervezése és lebonyolítása
Az Egyesület, mint adatkezelő a regisztrált sportolók, versenyzők személyes adatait, amelyek az alábbiak
lehetnek: név, születési dátum és hely, telefonszám, email cím, lakcím, anyja neve, iskola neve, sportorvosi
engedély érvényessége, leigazolás-, belépés-, kilépés- dátuma, személyi igazolvány száma, diákigazolvány
száma, szülői adatok (kiskorúak esetében) (apa és anya neve, email címe, telefonszáma), azzal a céllal kezeli,
hogy az érintettek számára edzéseket és sportversenyeket szervezzen. Versenyzők esetében a személyes

2

adatok a Magyar Tollaslabda Szövetség számára is átadásra kerülnek, valamint sportorvosi vizsgálatok esetén
az érintettek adatait a sportorvos számára is átadjuk.
A sporteseményekről fényképeket készítünk azzal a céllal, hogy az eseményeket megörökítsük és azokat
honlapunkon megjelenítsük. Amennyiben az érintett ez ellen tiltakozik, akkor róla fényképet nem készítünk. A
tiltakozás módját a későbbi fejezetekben részletezzük.
Sporttáborok szervezése
Az Egyesület mint adatkezelő a sporttáborokra jelentkezett gyermekek és szüleik adatait, amelyek gyermekek
esetében név, születési dátum, telefonszám, email, iskola, étel allergia, számlázási adatok, Szülők esetében
név, telefon, email cím, azzal a céllal kezeli, hogy a táborba történt regisztrációt kezelje, valamint a szülőket és
gyermekeiket a szervezési információkkal lássa el, valamint a tábor díjáról számlát állítson ki.

2.2

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Minden adatkezelési cél esetében az Érintett előzetesen adatainak kezeléséhez hozzájárul.
A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen
Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. Emellett az Érintett az egyes
hírlevelek alján szereplő „leiratkozás” funkció használatával maga is leiratkozhat a hírlevelekről, mely egyúttal
hozzájárulása visszavonásának minősül.
A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása
azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

2.3

Az adatkezelés időtartama

Hírlevél küldés esetén
A fenti adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának – leiratkozása vagy Adatkezelő felé jelzett kérelme
útján történő – visszavonásáig tart.
Pályák bérbeadása esetén
Adatkezelő felé jelzett kérelme útján történő – visszavonásáig tart, amelynek hatására a bérlő személyes
adatai törlésre kerülnek.
Edzések, versenyek szervezése és lebonyolítása sportolók, versenyzők számára
Az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig, vagy az érintett kilépésének dátumáig.
Sporttáborok szervezése esetén
A tábor lebonyolítását követően az adatok törlésre kerülnek.

2.4

A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait harmadik, külső szervezet részére nem adja át, kivéve, ha az
adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.
Az Egyesület az Érintettek adatait az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országba nem továbbítja.
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Az érintettek jogai

3.1

Az Érintett jogainak gyakorlására vonatkozó általános rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a Tájékoztató 3.2 – 3.6 pontjai szerinti kérelmek valamelyikét
terjeszti elő, az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti az Érintett kérelmét.
Figyelemmel a kérelem összetettségére, az előterjesztett kérelmek számára valamint az Adatkezelő által
kezelt személyes adatok mennyiségére az Adatkezelő a fenti határidőt további két hónappal
meghosszabbíthatja. A határidő hosszabbításról az Adatkezelő az Érintettet a kérelmének benyújtásától
számított egy hónapon belül írásban értesíti.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadja, ennek tényéről
és okairól az Érintett kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Az
Adatkezelő a tájékoztatásában továbbá arra is felhívja az Érintett figyelmét, hogy az Adatkezelő döntésével
szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („NAIH”) panaszt nyújthat be, vagy
hozzáférési jogának megsértésével összefüggésben az illetékes bíróságnál pert indíthat.
Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem
előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.
Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az
Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.
Az Adatkezelő az Érintett kérelmét díjmentesen teljesíti. Az Adatkezelő azonban – figyelemmel a kért
intézkedés megtételével kapcsolatos adminisztratív költségekre – ésszerű összegű díjat jogosult felszámítani,
abban az esetben, amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.
Az Adatkezelő továbbá az Érintett kérelme alapján tett intézkedéseiről– a következő bekezdésben rögzített
kivételtől eltekintve – írásban tájékoztatja az Érintettet, kivéve, ha az Érintett eltérően rendelkezik.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a kérelmét elektronikus úton terjesztette elő, az Adatkezelő az
intézkedéseire vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában bocsátja az Érintett rendelkezésére.

3.2

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes
adatait kezeli-e, és amennyiben igen, úgy kérelemre a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést biztosít, illetve
azokkal összefüggésben az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:
a) az adatkezelés célja;
b) a kezelt személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte
vagy közölni fogja;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen;
f)

a Tájékoztató 3.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.
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Az Érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az
Érintett rendelkezésére.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fentebbi tájékoztatást vagy az előbbi másolatot több példányban
kéri, az Adatkezelő jogosult a többletpéldányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű
mértékű díjat felszámítani.
Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait,
így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének
teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.
Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett
információk illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

3.3

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre
vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.
Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.4

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli
törlését kezdeményezni:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy
más módon kezelte;
b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
d) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése
érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.
Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően
haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az
nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.
Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;
b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére
irányuló kötelezettség teljesítéséhez;
c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtásához;
d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően
lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;
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f)

3.5

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem ellenére is jogosult az Érintett személyes adatait
tárolni és kezelni, ha:
a)

ahhoz az Érintett hozzájárult;

b)

az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek;

c)

az más személy jogainak védelme érdekében szükséges; vagy

d)

az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke védelme érdekében szükséges.

Mind az Adatkezelő mind pedig az Érintett az adatkezelés korlátozásának alapjául szolgáló ok megszűnéséről a
másikat haladéktalanul értesíti. Az Adatkezelő az ok megszűnését követően az adatkezelés korlátozásának
feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.
Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését
követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve,
hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

3.6

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatait tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.
Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes
adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont
szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők
egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.
Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és
szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett
kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

3.7

Jogorvoslati jog és bírósági jogérvényesítés

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették,
jogában áll a NAIH-nál panaszt benyújtani; továbbá abban az esetben is jogosult a NAIH-hoz fordulni, ha
jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz intézett kérelmét, illetve közlését elutasítják, illetve az abban
foglaltak teljesítését elmulasztják.
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/;
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
Telefon: +36-1-391-1400;
Fax: +36-1-391-1410;
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az Érintett a NAIH által meghozott jogerős döntéssel szemben bírósághoz fordulhat.
A fentieken túl bírósági jogérvényesítés keretében az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő
ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely az ügyben soron kívül
jár el. A per az Érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek). A
perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Az Érintett továbbá
a) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése
érdekében;
b) a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével
okozott kár megtérítése iránt; továbbá
c) személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében
bírósághoz fordulhat.
Az Érintettnek a fentieken túl jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság
előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan
nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre,
és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és
szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
Pécs , 2018. május 25.

Multi Alarm Sportegyesület
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