Adatkezelési tájékoztató
a Magyar Postagalamb Sportszövetség tagnyilvántartás vezetésével kapcsolatos
adatkezelési tevékenységéről
A Magyar Postagalamb Sportszövetség ezúton tájékoztatja a tagnyilvántartásban szereplő,
érintett természetes személyeket a Magyar Postagalamb Sportszövetség által folytatott
adatkezelési tevékenységről, a tagnyilvántartás vezetésével összefüggésben rögzített személyes
adataik kezeléséről, azok védelme érdekében tett intézkedésekről, valamint jogaik
gyakorlásának lehetőségeiről és módjáról.
Az adatkezelési tájékoztató a sportról szóló törvény, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban : GDPR)
rendelkezéseinek történő megfelelés céljából készült.
1. Az adatkezelő megnevezése, képviselője, elérhetőségei
Adatkezelő megnevezése: Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban:
Adatkezelő)
Adatkezelő képviselője: Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöke
Adatvédelmi megbízott: Magyar Postagalamb Sportszövetség Főtitkára
Címe: 1076 Budapest, Verseny utca 14.
Telefon száma: (+36) -1-342-4522
Fax száma: (+36) -1-342-4364
E-mail címe: info@postagalambsport.hu
Honlapja: www.postagalamb.hu
2. A tagnyilvántartással összefüggésben kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja
A tagnyilvántartás vezetésének kötelezettsége a Magyar Postagalamb Sportszövetség
Alapszabályának II. fejezet 2. pont c) alpontjában szerepel, amely szerint a sportszövetség
központi nyilvántartást vezet a jogi személyiségű tagokról, az összes, több szinten alájuk
szerveződött tagszervezetekről és mindazok természetes személy tagjairól.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja
(az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtása érdekében szükséges)
A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

1.

név;
anyja neve;
születési hely és idő;
lakcím (irányítószám, település, utca,
házszám)

érintett hitelt érdemlő azonosítása;
versenyszervezés;
tagdíjak rendezése;
díjak utalása

2.

e-mail cím;
telefonszám

érintett elérhetőségének biztosítása;
versenyszervezés
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A kezelt adatok köre
3.
4.

5.

Az adatkezelés célja

dúc
műholdas
koordinátái; versenyszervezés
versenyeredmény, galambja gyűrűszáma
aláírás;
érintett azonosítása;
törvényes képviselő aláírása
18 év alatti érintettek esetén a törvényes
képviselő hozzájárulása a tagnyilvántartásba
való felvételhez
nyilvántartási
szám,
szövetségi a tagok azonosítása, nyilvántartása
azonosító;
tagsági jogviszony típusa (versenyző tag,
tag)
egyesületi, tagszervezeti adatok

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
(az érintett hozzájárulása)
A kezelt adatok köre
6.

Az adatkezelés célja

életkor;

18 év alatt és 70 év felett tagdíjkedvezmény
érvényesítése;
rokkantsághoz kötődő tagdíjkedvezmény
érvényesítése;
érdeméremhez, nemzet galambásza címhez
kötődő tagdíjkedvezmény

rokkantságra vonatkozó adatok
kitüntetésre vonatkozó adatok

3. A kezelt adatok forrása és az adatkezelés időtartama
A tagnyilvántartásban szereplő adatok a tagok által kitöltött egyéni adatlapok, illetve az
egyesületek összesítő adatlapjai által jutnak el az Adatkezelőhöz.
Az Adatkezelő a tagok adatait a tagsági viszony megszűnését követő 2 évig kezeli. A tagsági
viszony megszűnését követően az adatkezelés célja az esetleges tagdíjtartozások rendezése (az
adatkezelő jogos érdekének érvényesítése), illetve a tagsági viszony megújítása.
4. Adattovábbítás
Az Adatkezelő a tagnyilvántartásban szereplő adatokat (név, szövetségi azonosító, cím,
telefonszám) a Nemzetközi Galambász Szövetség (FCI) által fenntartott honlapon
(https://mypigeons.benzing.live, www.galambom.hu) regisztrálja.
5. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira
jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
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Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
• az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
• hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
• változatlansága igazolható (adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A tagnyilvántartási adatokhoz az Adatkezelő
tisztségviselői, illetve munkavállalói férnek hozzá.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az
esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet is az adatvédelmi incidensről.
6. Az érintettek jogai
a) Az érintett hozzáférési joga az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz:
Az Adatkezelő az érintettre vonatkozó, folyamatban lévő adatkezelésről az érintett kérelmére
az alábbi információkat nyújtja: a kezelt személyes adatok köre, az adatok forrása, az
adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenysége, az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményei,
hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, adattovábbítás esetén annak jogalapja és
címzettje.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az érintett
rendelkezésére bocsátja.
b) Az érintett joga kezelt személyes adatai helyesbítésére:
Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a
valóságnak vagy pontatlanok. A módosítani kért adatok hitelességét az érintettnek kell
igazolnia.
c) Az érintett joga az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonására a hozzájárulásán
alapuló adatkezelés esetén:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban
visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
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d) Az érintett törléshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) az adatkezelés célja megszűnt;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta;
c) jogellenes az adatkezelés;
d) az Adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít
meg, és annak az Adatkezelő még nem tett eleget.
Az Adatkezelő nem köteles az érintett törlési igényét teljesíteni amennyiben az adatkezelésre
jogi kötelezettség teljesítése érdekében van szükség, illetve abban az esetben sem, ha az
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
e) Az érintett joga személyes adatai kezelésének korlátozására:
Amennyiben az érintett vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, akkor arra az időtartamra,
amíg az Adatkezelő ezt ellenőrzi a személyes adatai – kérésére – korlátozásra kerülnek.
Az érintett kérheti jogellenesen kezelt személyes adatai meghatározott ideig történő korlátozott
kezelését, amennyiben az adatokra jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme
céljából van szüksége.
Amennyiben az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat az Adatkezelő a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy fontos közérdekből kezeli. A korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen
tájékoztatni kell.
Az érintetti jogok érvényesítésének módja:
Az érintettet megillető jogok gyakorlására csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve
kérelme tartalmának hitelesítését biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség.
Az érintetti kérelmek az Adatkezelő elérhetőségein nyújthatók be.
Az Adatkezelő az érintett jogai érvényesítésének elősegítése érdekében az értesítést vagy
tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, átlátható módon, lényegre törő, világos és
közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti. Az Adatkezelő az információkat írásban,
elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, amennyiben az érintett
személyazonossága igazolható.
Az Adatkezelő az érintett jogai gyakorlásával összefüggésben előterjesztett kérelmeit
indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
elbírálja, és indokolással ellátva tájékoztatja az érintettet a döntéséről. Ez a határidő indokolt
esetben – a kérelem összetettségére figyelemmel – további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az érintetett az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja.
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7. Az érintettek jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén elsősorban az Adatkezelőhöz
fordulhat a jogsérelem orvoslása érdekében.
Amennyiben az Adatkezelővel folytatott egyeztetés nem vezet eredményre, az érintett az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
alapján vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat.
A NAIH-nál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.
9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy
annak közvetlen veszélye fennáll.
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a
jogai, bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Pesti Központi
Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint az
ő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.
2021. 07. hó 06-án.
Közzétette:
Papdi Imre
Magyar Postagalamb Sportszövetség
főtitkár
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