Adatkezelési tájékoztató
a személyes adatok kezeléséről
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és
Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a MAVIR Sport
Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) a személyes adatok kezelésével
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja.
1. Az Adatkezelő és képviselői
Az Adatkezelő adatai
Neve:
MAVIR Sport Egyesület, rövidített név: MAVIR SE
Székhely:
1031 Budapest, Anikó utca 4.
Honlap:
www.mavirse.hu
Az adatkezelő képviselőinek neve és elérhetősége:
Név:
Negele Anna, irodavezető;
Telefon:
061-304-1114;
e-mail:
x-negelea@ext.mavir.hu
Név:
Szkladán Jánosné, pénztáros;
Telefon:
061-304-1366;
e-mail:
szkladan@ext.mavir.hu
2. Az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés
jogalapja
Az Adatkezelő több célból kezeli az érintettek személyes adatait. Az egyes
adatkezelési célok jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), c) pontja alapozza
meg. A célokat, a kezelt személyes adatok körét, valamint az egyes adatkezelési célok
jogalapját az adatkezelő az alábbiakban foglalja össze:
Adatkezelési
tevékenység
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Egyesületi tagok
nyilvántartása

Adatkezelés célja

Az egyesületi tagság
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nyilvántartása
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Adatkezelés
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Jogszabály1

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63. (1) bekezdése szerint az egyesület nyilvántartott
tagsággal rendelkező jogi személy, melyben a 3:66. § (1) bekezdése alapján az egyesület tagja köteles az
alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére.
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Egyesületi tagok
elérhetőségének
nyilvántartása

A tagokkal való
kapcsolattartás, a tagok
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Vízi jármű vezetésre való Jogosító okirat
jogosultság
száma,
nyilvántartása
kiállításának éve

Egyes
szakosztályok
által
Felszerelés, illetve
nyilvántartott
védőfelszerelés
személyes adatok biztosítása céljából
történő
adatnyilvántartás

Versenynevezések
kezelése

Versenyen, egyes
szakosztályi
rendezvényeken Szállásfoglalás
résztvevő tagok
adatainak
továbbítása

Biztosításkötés

Az érintett
hozzájárulása

Az érintett
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testsúlya, fejmérete

Az érintett
hozzájárulása

Az érintett
magassága,
fejmérete

Az érintett
hozzájárulása

Név, elérhetőség,
születési hely, idő,
anyja neve,
sportorvosi igazolás
(adott esetben)

Az érintett
hozzájárulása

Név, lakcím,
elérhetőség,
születési hely, idő,
anyja neve,
személyi
igazolvány száma

Az érintett
hozzájárulása

Név, lakcím,
elérhetőség,
születési hely, idő,
anyja neve,
személyi
igazolvány száma

Az érintett
hozzájárulása

3. A személyes adatok továbbítása, a címzettek kategóriái:
Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag célhoz kötötten, az érintett
hozzájárulása alapján továbbítja. A személyes adatok továbbítására elsősorban
versenyek, szakosztályi rendezvények megszervezése céljából kerül sor. A személyes
adatok címzettjeinek kategóriái: a versenynevezések esetében a verseny rendezője,

szállásfoglalás és biztosításkötés esetén a szálláshely, illetve a biztosítótársaság,
valamint adott esetben az utazást szervező utazási iroda. A konkrét címzettről az
Adatkezelő az adott verseny, rendezvény szervezése során tájékoztatja az érintetteket.
Az Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére személyes
adatokat nem kíván továbbítani.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama
Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő részéről a személyes adatok kezelésére a
sportegyesületi tagság nyilvántartása, a sportélet szervezése céljából kerül sor, a
személyes adatok tárolásának időtartama elsősorban a sportegyesületi tagság
fennállásához, illetve az adott sportrendezvény megszervezéséhez, elszámolásához
kötődik. Ennek megfelelően, az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbiak szerint
tárolja:
a) abban az esetben, ha az adatkezelés során az Adatkezelőnek a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény alapján valamely elszámolás kötelezettsége keletkezik,
az adott személyes adato(ka)t az elszámolási kötelezettségre okot adó esemény,
illetve körülmény bekövetkezésének évét követő 8 évig tárolja,
b) egyéb esetben az egyesületi (szakosztályi) tagság megszűnését, illetve az
adatkezelésre okot adó esemény bekövetkezését követő 5 évig tárolja.
A személyes adatok tárolásának fentiekben meghatározott időtartama elteltét
követően az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok törléséről.

5. Az érintettek jogai
Az érintettek jogait a GDPR III. fejezet, 12-23 cikkei részletezik. A GDPR 13. cikk (2)
bekezdésében foglaltak alapján az Adatkezelő köteles az érintetteket tájékoztatni az
alábbiakról:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Az érintett – azon személyes adatok vonatkozásában, melyek kezelése a
hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Az érintett – azon személyes adatok vonatkozásában, melyek kezelése a
hozzájárulásán alapul – jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban
visszavonja. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett az Adatkezelő adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan panaszt
benyújtani a felügyeleti hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (NAIH) elérhetőségei:
cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím:
e-mail:
telefon:
fax.:
honlap:

1530 Budapest, Pf.: 5.
ugyfelszolgalat@naih.hu
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
www.naih.hu

Tekintettel arra, hogy a sportegyesületi tagság nyilvántartására – a fentiekben említett
módon – az Adatkezelő jogszabály alapján köteles, az e célhoz rendelt személyes
adatok szolgáltatásának elmaradása a sportegyesületi tagság elfogadásának
megtagadását vonja maga után. Az Adatkezelő egyéb célú adatkezelése az érintett
hozzájárulásán alapul, azonban a hozzájárulás elmaradása ellehetetlenítheti az adott
cél megvalósítását, így:
a) abban az esetben, ha az érintett nem járul hozzá nevének és elérhetőségének
kezeléséhez, a sportegyesület nem tud vele kapcsolatot tartani, és ezeken a
csatornákon keresztül nem fog tájékoztatást kapni az egyesületi sportéletről.
b) abban az esetben, ha nem adja meg pólóméretét, a sportrendezvényeken
nem kap vagy nem megfelelő méretű sportruházatot kap.
c) amennyiben a Vitorlásszakosztály tagjaként nem adja meg a vízi jármű
vezetésére való jogosultságot igazoló okmányának adatait, nem jogosult vízi
jármű vezetésére, illetve foglalására.
d) abban az esetben, ha nem adja meg a felszerelés, illetve védőfelszerelés
biztosítása céljából szükséges adatait, a sportegyesület nem tud számára
sportfelszerelést, védőfelszerelést biztosítani. Ez adott esetben – ha a
védőfelszerelés használata a sportolás során kötelező – azt eredményezheti,
hogy az érintett kizárja magát az adott sporttevékenységből.
e) amennyiben nem adja meg a versenynevezéshez szükséges adatait, a
sportegyesület nem tudja őt a versenyre nevezni, ami adott esetben
megakadályozza a versenyen való részvételt.
f) amennyiben nem adja meg a szállásfoglaláshoz, illetve biztosításkötéshez
szükséges személyes adatait, a sportegyesület nem tudja részére a szállást,
illetve a biztosítást biztosítani, ezekről az érintettnek magának kell
gondoskodnia, ha pedig egyénileg erre nem képes, vagy ez más ok miatt nem
lehetséges, mindez adott esetben azt eredményezheti, hogy az adott
rendezvényen nem tud részt venni.
Az Adatkezelő a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált
döntéshozatalt – ideértve a profilalkotást is – nem alkalmaz.

6. Tájékoztatás az Adatkezelő által kötött adatfeldolgozói megállapodásról
Az Adatkezelő személyes adatokat kizárólag a MAVIR ZRt. (1031 Budapest, Anikó u. 4.,
cégjegyzékszáma: 01-10-044470) mint adatfeldolgozó levelezőrendszerén keresztül
továbbít, személyes adatokat a MAVIR ZRt. file-szerverein, illetve papír alapon az
Adatkezelő által kizárólagosan használt irodahelyiségben őriz. Mindezekre
figyelemmel az Adatkezelő adatfeldolgozói megállapodást köt a MAVIR ZRt.-vel.

