
1 

 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség (a továbbiakban: Szövetség) Elnöksége az Alapszabály 

XIII. fejezet 2. pont h) alpontjában meghatározott hatáskörében eljárva, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(továbbiakban: Infotv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 

alapján, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 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 – és 2018. május 

25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR) előírásaira, 

az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: szabályzat) fogadja el: 

 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A szabályzat hatálya és célja 

 

1. A szabályzat hatálya kiterjed a Szövetség, mint adatkezelő személyes adatok kezelésével 

járó, az Alapszabályban és a Sporttörvényben rögzített, a postagalambsport szervezésével, 

irányításával, ellenőrzésével, a sportág nemzetközi képviseletével, az állami sportfeladatok 

ellátásával, a tagok érdekképviseletével kapcsolatos tevékenységére.  

 

2. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a Szövetség nyilvántartási célú és ügyviteli célú 

adatkezelési tevékenységére is, függetlenül attól, hogy a személyes adatok kezelésére 

részben vagy egészben elektronikus információs rendszerek alkalmazása útján, vagy 

manuális úton kerül sor.  

 

3. A szabályzat célja, hogy biztosítsa a Szövetség tevékenysége során a személyes adatok 

védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog érvényesülését, továbbá, hogy a 

Szövetség által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása 

érdekében meghatározza az adatkezelési elvek érvényesüléséhez szükséges szabályokat, 

továbbá az adatbiztonsági előírásokat. 

 

Az adatkezelőt azonosító adatok 

 

4. Az adatkezelő 

a) neve: Magyar Postagalamb Sportszövetség 

b) címe: 1076 Budapest, Verseny utca 14. 

c) telefon száma: (+36) -1-342-4522 

d) fax száma: (+36) -1-342-4364 

e) e-mail címe: info@postagalambsport.hu 

f) honlapja: www.postagalamb.hu 

 

Értelmező rendelkezések 

 

5. A szabályzat alkalmazásában: 

mailto:info@postagalambsport.hu
http://www.postagalamb.hu/
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a) Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, 

feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai 

megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben 

a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások 

és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik; 

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

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

c) Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon 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; 

d) Adatkezelő: a szabályzat alkalmazásában a Szövetség, egyebekben pedig 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;  

e) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy (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) számára történő hozzáférhetővé tétele; 

f) Adatvédelem: a személyes adatok kezelésének normatív szabályozása az adatalany 

információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében; 

g) Információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes 

adatok védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik 

személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról; 

h) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

i) Nyilvántartási célú adatkezelés: az adatkezelési tevékenység az előre meghatározott 

szempontok alapján gyűjtött személyes adatfajtákból adott szempontok szerint 

strukturált adatállományt hoz létre, az adatkezelés időtartama alatt biztosítva az adatok 

különböző jellemzők alapján történő visszakereshetőségét, automatizált nyilvántartások 

esetében a lekérdezhetőségét; 

j) 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; 

k) Személyes adatok különleges kategóriái (különleges adatok): a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 

szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi 

adatok, a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok; 

l) Ügyviteli célú adatkezelés: az adatkezelés az ügy nyilvántartásához (iktatásához), 

feldolgozásához kapcsolódik, alapvető célja az adott ügyhöz kapcsolódó eljárás 

lefolytatásához, az eljárás szereplőinek azonosításához, és az ügy befejezéséhez 

szükséges adatok biztosítása. Az ügyviteli célú adatkezelés során a személyes adatok 

kizárólag az adott ügy irataiban és az ügyviteli segédletekben szerepelnek, kezelésükre 

ebből a célból kizárólag az alapul szolgáló irat selejtezéséig van lehetőség.  
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A személyes adatok kezelésének alapelvei 

 

6. A személyes adatok védelméhez való jog az érintettnek az Alaptörvényben biztosított 

alapjoga, amely garantálja számára az információs önrendelkezési jogát (alkotmányos 

védelem elve). A Szövetség, mint adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelméhez 

való jog érvényesítése iránt. A Sporttörvényben és az Alapszabályban rögzített feladatai 

ellátása során megvalósuló adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja és érvényesíti 

a személyes adatok kezelésének alapelveit.  

 

7. A személyes adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és jogszerűnek kell lennie. 

A tisztességes adatkezelés elve megköveteli az érintettek érdekeinek, magánszférájának 

fokozott védelmét, illetve az adatkezelés egész folyamata átláthatóságának biztosítását. 

Jogszerű az adatkezelés, ha az megfelel a GDPR, az Infotv., a Sporttörvény, az ágazati 

adatkezelési jogszabályok, illetve a szabályzat rendelkezéseinek.  

 

8. Személyes adat kizárólag előzetesen és egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, jog 

gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető (célhoz kötöttség elve). 

Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas (adattakarékosság elve). Az 

adatkezelés célhoz kötöttsége elvét sérti az előre meghatározatlan célból történő, készletező 

jellegű adatgyűjtés, valamint a személyes adatoknak az adatkezelési cél megvalósulásán túli 

kezelése is.  

 

9. A személyes adatok kezelését az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az 

átláthatóság elvének megvalósítása érdekében az érintettek előzetes tájékozódáshoz és 

hozzáféréshez való jogát biztosítani kell. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a 

személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás könnyen hozzáférhető, közérthető és 

világos legyen, valamint igazodjon az adatkezeléssel érintett természetes személyek 

célcsoportjához.  

 

10. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét (pontosság elve), valamint azt, 

hogy az érintettet kizárólag az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani 

(korlátozott tárolhatóság elve). Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak 

érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok törlésre, 

vagy helyesbítésre kerüljenek. A törlésről vagy a helyesbítésről mindazokat értesíteni kell, 

akiknek az adatkezelő a személyes adatot továbbította. A Szövetség gondoskodik a 

megőrzési időn belül az adatok szükséges mértékű kezeléséről, illetve a személyes adatok 

megőrzési időt követő törléséről. 

 

11. A személyes adatok kezelése során az arra alkalmas technikai és szervezési intézkedések – 

így különösen a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 

elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító – 

intézkedések alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfelelő biztonságát 

(integritás és bizalmas jelleg).  

 

12. A Szövetség felelős az alapelveknek való megfelelésért, továbbá a megfelelést az 

elszámoltathatóság elvének megfelelően igazolnia is kell, különösen az adatkezelési 
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eljárások feltérképezésével, adatvédelmi szabályzat alkotásával, az adatkezelések 

rendszeres felülvizsgálatával, incidensek dokumentált kivizsgálásával.  

 

13. Az adatkezelés elvei megfelelően vonatkoznak a Szövetség megbízásából adatfeldolgozói 

tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezetekre, amit az adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződésben 

kifejezésre kell juttatni.  

 

II. FEJEZET 

A SZÖVETSÉG ADATVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 

14. Az adatvédelmi és adatbiztonsági előírások alkalmazása szempontjából az adatkezelő szerv 

vezetője a Szövetség Elnöke. A Szövetség Elnöke az adatvédelmi és adatbiztonsági 

feladatok koordinálására a Szövetség Főtitkárát, mint adatvédelmi megbízottat jelöli ki.  

 

15. A Szövetség Elnöke felelős: 

a) a Szövetség adatvédelmi és adatbiztonsági rendszerének kiépítéséért és működtetéséért, 

ennek keretében a Szövetség által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges 

technikai és szervezési intézkedések meghozataláért és végrehajtásáért; 

b) az adatvédelmi megbízott kijelöléséért, az adatvédelmi megbízott számára a feladatai 

végrehajtásához szükséges feltételek, jogosultságok, erőforrások biztosításáért; 

c) a Szövetség tevékenységének adatvédelmi ellenőrzéséért, az ellenőrzés során 

esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a 

személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve 

lefolytatásáért; 

d) az érintett jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosításáért; 

e) az adatvédelmi incidensek nyilvántartásáért, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) részére történő bejelentéséért, 

az érintettek tájékoztatásáért, az incidenshez vezető körülmények tisztázásáért; 

f) az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásáért, a Hatósággal való előzetes konzultáció 

kezdeményezéséért; 

g) a Szövetség adatvédelmi tevékenységével kapcsolatos közzétételi kötelezettségek 

teljesítéséért.  

 

16. Az adatvédelmi megbízott: 

a) gondoskodik a szabályzat elkészítéséről, közzétételéről, módosításának az Elnökség elé 

való terjesztéséről;  

b) gondoskodik a Szövetség ügyintézői állományának adatvédelmi oktatásáról, az 

adatvédelmi tudatosságának fejlesztéséről; 

c) vezeti a Szövetség adatkezelési tevékenységeinek nyilvántartását; 

d) elkészíti és közzéteszi a Szövetség adatkezelési tevékenységével érintett természetes 

személyeknek szóló adatkezelési tájékoztatókat; 

e) irányítja az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását, jogos érdeken alapuló adatkezelés 

esetén az érdekmérlegelési teszt elvégzését; 

f) együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására 

jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen a Hatósággal az előzetes konzultáció 

és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében; 

g) kivizsgálja a Szövetség adatkezelésével összefüggésben érkező panaszokat, kifogásokat, 

elősegíti az érintettek jogainak érvényesülését; 
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h) a Szövetség Elnöke megbízásából ellenőrzi a Szövetségnél az adatvédelmi és 

adatbiztonsági követelmények megtartását, az előírások megszegésének észlelése esetén 

felhív a jogszerű állapot haladéktalan helyreállítására, és a hiányosságokat jelzi a 

Szövetség Elnökének; 

i) adatvédelmi és adatbiztonsági szempontból véleményezi az adatfeldolgozókkal kötött 

megállapodásokat; 

j) közreműködik az adatvédelmi incidensek kivizsgálásában és a jogszabályi feltételek 

fennállása esetén az adatvédelmi incidenseket bejelenti a Hatóságnak és tájékoztatja az 

érintetteket; 

k) nyilvántartást vezet a Szövetségnél bekövetkezett adatvédelmi incidensekről.  

 

17. A Szövetség hivatali szervezetének adatkezelést végző tagjai felelősséggel tartoznak a 

feladatkörük gyakorlása során tudomásukra jutott személyes adatok jogszerű kezeléséért.  

 

III. FEJEZET 

A SZÖVETSÉG ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FELTÉTELEI 

 

Az adatkezelési tevékenység jogalapjai 

 

18. A Szövetség személyes adatot: 

a) a Sporttörvény, illetve más törvényben meghatározott közérdekű feladat végrehajtása 

során [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja]; 

b) jogi kötelezettség teljesítése érdekében [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja];  

c) az érintett hozzájárulása alapján [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]; 

d) az érintettel kötendő szerződés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése során [GDPR 

6. cikk (1) bekezdés b) pontja]; 

e) a saját vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges esetben [GDPR 

6. cikk (1) bekezdés f) pontja] 

kezelhet. 

 

19. A Szövetség különleges adatot abban az esetben kezelhet, ha 

a) az adatkezeléshez az érintett hozzájárult [GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja];  

b) az adatkezelés a Szövetség vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális 

biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogszabályban foglalt kötelezettségei 

teljesítése és jogai gyakorlása érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) 

pontja];  

c) az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, és a 

hozzájárulását az adatkezeléshez fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége okán nem tudja 

megadni [GDPR 9. cikk (2) bekezdés c) pontja];  

d) azt az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozta [GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pontja];  

e) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pontja];  

f) az adatkezelés jogszabályban meghatározott jelentős közérdek miatt szükséges [GDPR 9. 

cikk (2) bekezdés g) pontja];  

g) az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a 

munkavállaló munkavégzési képességének felmérése érdekében szükséges [GDPR 9. 

cikk (2) bekezdés h) pontja];  

h) az adatkezelés a népegészségügyet érintő közérdekből szükséges [GDPR 9. cikk (2) 

bekezdés i) pontja];  
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i) az adatkezelés közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatás céljából 

vagy statisztikai célból szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés j) pontja]. 

 

20. Amennyiben az adatkezelés alapjául az érintett megfelelő tartalmú és előzetes 

tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása szolgál, akkor a tájékoztatást 

és az érintetti hozzájáruló nyilatkozatot – az elszámoltathatóság elvének megfelelően – 

írásban kell rögzíteni. Amennyiben az érintettek írásbeli hozzájáruló nyilatkozatának 

beszerzése lehetetlen (pl.: honlap üzemeltetéssel összefüggésben a hírlevélre történő 

feliratkozással megvalósuló adatkezelés), akkor az adatkezeléshez történő hozzájárulás a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján is beszerezhető (pl.: checkbox 

kitöltésével). 

 

21. Az érintettet tájékoztatni kell arról is, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez 

azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett hozzájárulását adatkezelési célonként kell beszerezni.  

 

22. A Szövetség által folytatott, 16. életévét be nem töltött személyek (a szabályozás 

tekintetében „gyermekek”) adatait érintő adatkezelés esetén érvényes nyilatkozattételre a 

törvényes képviselő jogosult.  

 

23. A Szövetség vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges 

adatkezelés nem jogszerű, ha az érintett személyes adatok védelmét szükségessé tevő 

érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek az adatkezelő vagy a 

harmadik fél érdekeivel szemben (érdekmérlegelés).  

 

24. Amennyiben a Szövetség adatkezelési tevékenységének jogalapja a Szövetség vagy egy 

harmadik fél jogos érdekének érvényesítése, az érdekmérlegelés során az alábbi 

szempontok dokumentált vizsgálata különösen indokolt:  

a) az adatkezelés szükségessége, más alternatív megoldások alkalmazása; 

b) a jogos érdek meghatározása, illetve igazolása; 

c) az adatkezelési körülmények kialakítására vonatkozó javaslat megfogalmazása; 

d) az érintetti érdekek feltérképezése; 

e) a jogos érdek érvényesítése érdekében az érintetti érdekek korlátozása, illetve ezen 

korlátozás arányosságának vizsgálata.  

 

Az adatkezelési tevékenység céljai 

 

25. A Szövetség, mint a postagalamb sportág irányításáért és működtetéséért felelős országos 

sportági szövetség, elsődlegesen a Sporttörvényben meghatározott alapfeladatainak ellátása 

érdekében kezeli a természetes személyek, kiemelten a tagszervezetek természetes személy 

tagjai, a postagalambász versenyzők, mint sportolók, a sportszakemberek, versenybírók, 

vezető tisztségviselők adatait. Személyes adatot elsősorban: 

a) a testületi szervek működésének biztosítása (tisztségviselők); 

b) hivatali szervezetének működése (munkavállalók); 

c) fegyelmi és etikai eljárások lefolytatása; 

d) tagnyilvántartás vezetése; 

e) versenyengedélyek kiállítása, igazolások és átigazolások kezelése; 

f) kitüntetések és sportcímek adományozása és nyilvántartása; 

g) szerződésekből eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 

érdekében kezel.  
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Az adatvédelmi hatásvizsgálat és az előzetes konzultáció 

 

26. A Szövetség Elnöksége köteles bevonni az adatvédelmi megbízottat minden olyan döntés 

előkészítésébe, amelynek végrehajtása során a Szövetség személyes adatok gyűjtésével, 

megőrzésével, továbbításával, vagy más adatkezelési művelettel járó adatkezelési 

tevékenységet is végezne.  

 

27. Az adatvédelmi megbízott adatvédelmi kockázatelemzés keretében értékeli a tervezett 

adatkezelési műveletnek az érintett jogaira és szabadságaira gyakorolt lehetséges hatását.  

 

28. Amennyiben a kockázatelemzés azt állapítja meg, hogy a tervezett adatkezelés –

figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira – valószínűsíthetően 

magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szövetség 

köteles az adatkezelési tevékenység megkezdését megelőzően adatvédelmi 

hatásvizsgálatot lefolytatni.  

 

29. Az adatvédelmi hatásvizsgálat során értékelni kell a tervezett adatkezelés minden lényeges 

körülményét, többek között az adatkezelési műveleteket, az adatvédelmi alapelvek 

érvényesülését, az adatkezelés jogalapját, célját, az érintettek körét, a kezelt személyes 

adatok fajtáját, a megőrzési időt, az adatok továbbításának címzettjét és jogalapját, az 

érintettek jogainak biztosítását, az adatkezelés végrehajtásával összefüggő feladat- és 

hatásköröket, a kezelt adatokhoz való hozzáférés terjedelmét és a hozzáférési 

jogosultsággal rendelkezők körét, a tervezett adatfeldolgozási technológiát, a 

kockázatokhoz igazodó adatbiztonsági intézkedéseket. 

 

30. Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat arra az eredményre jut, hogy a tervezett 

adatkezelés jelentette kockázat nem mérsékelhető a rendelkezésre álló technológiák és a 

végrehajtási költségek szempontjából ésszerű módon, akkor a Szövetség előzetes 

konzultációt kezdeményez a Hatóságnál.  

 

31. Az elszámoltathatóság elvének megfelelően az adatvédelmi megbízott a kockázatelemzést, 

illetve az adatvédelmi hatásvizsgálatot köteles írásba foglalni, és azt jóváhagyásra a 

Szövetség Elnöke részére felterjeszteni. Az adatkezelési tevékenység nem kezdhető meg a 

kockázatelemzés, az adatvédelmi hatásvizsgálat, illetve kezdeményezése esetén a 

Hatósággal folytatott előzetes konzultáció lezárásáig.  

 

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása  

 

32. A Szövetség adatkezelési tevékenységének nyilvántartását – a GDPR-nak való megfelelés 

bizonyítása érdekében – az adatvédelmi megbízott legalább az alábbi adattartalommal 

vezeti, aktualizálja (2. melléklet):  

a) az adatkezelés rövid megnevezése; 

b) az adatkezelő megnevezése; 

c) az adatkezelés célja; 

d) az adatkezelés jogalapja; 

e) az érintettek köre; 

f) az érintettekre vonatkozó személyes adatok, és különleges adatok kategóriájának 

leírása; 

g) az adatok kezelésének időtartama, illetve szükségessége időszakos felülvizsgálata; 



8 

 

h) a továbbított adatok fajtája, címzettje, ideértve a harmadik országokba irányuló 

adattovábbításokat is; 

i) a kezelt személyes adatok védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések 

általános leírása.   

 

IV. FEJEZET 

AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE 

 

Az érintettek jogainak meghatározása 

 

33. Az érintettet a Szövetség által végzett – az érintettre vonatkozó – adatkezeléssel 

kapcsolatban megilletheti: 

a) az előzetes tájékozódáshoz (GDPR 13., 14. cikk); 

b) a hozzáféréshez (GDPR 15. cikk); 

c) a helyesbítéshez (GDPR 16. cikk); 

d) a törléshez (GDPR 17. cikk); 

e) az adatkezelés korlátozásához (GDPR 18. cikk); 

f) az adathordozhatósághoz (GDPR 20. cikk); 

g) a tiltakozáshoz (GDPR 21. cikk); 

h) a jogorvoslathoz – Hatóság eljárásának kezdeményezése, bírósági eljárás 

kezdeményezése – (GDPR 77. cikk, 79. cikk) 

való jog. 

 

34. Az, hogy az érintettet konkrétan mely jogosultságok illetik meg a szabályzat 33. pontjában 

meghatározottak közül az dönti el, hogy a Szövetség milyen jogalap birtokában kezeli az 

érintett személyes adatait. A konkrét jogalapot az adatkezelési tájékoztatók határozzák meg.  

 

 Hozzájárulás 

GDPR 6. cikk 

(1) bekezdés 

a/ pont 

Szerződés 

teljesítése 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

b/ pont 

Jogi 

kötelezettség 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

c/ pont 

Jogos 

érdek 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

f/ pont 

Közérdekű 

feladat 

ellátása 

GDPR 6. 

cikk (1) 

bekezdés 

e/ pont 

hozzájárulás 

visszavonása 

 

 

× 

    

előzetes 

tájékozódás 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

hozzáférés 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

helyesbítés 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

törlés 

 

 

× 

 

× 

 

 

 

× 

 

 

korlátozás 

 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

hordozhatóság 

 

 

× 

 

× 
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tiltakozás 

 

 

 

 

 

 

 

 

×  

 

 

jogorvoslat 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

× 

 

 

Az érintetti jogok érvényesítésére vonatkozó általános szabályok 

 

35. Az érintettet megillető jogok gyakorlására – az előzetes tájékozódáshoz való jog kivételével 

– az érintettek adatainak védelmét szolgáló adatbiztonsági követelményeket szem előtt 

tartva csak a kérelmező megfelelő azonosítása, illetve kérelme tartalmának hitelesítését 

biztosító követelmények fennállása esetén van lehetőség. A kérelem elutasítására ad okot, 

ha a Szövetségnek nem áll módjában az érintettet azonosítani.  

 

36. A Szövetség az érintett jogai érvényesítésének elősegítése érdekében az értesítést vagy 

tájékoztatást könnyen hozzáférhető formában, átlátható módon, lényegre törő, világos és 

közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, különös tekintettel a gyermekek 

számára nyújtandó bármely információra. A Szövetség az információkat írásban, 

elektronikus úton, illetve az érintett kérelmére szóban is megadhatja, amennyiben az érintett 

személyazonossága igazolható.  

 

37. A Szövetség 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 érintettet a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatni kell.  

 

38. A jogok érvényesítését díjmentesen kell biztosítani, kivéve, ha az érintett kérelme – annak 

ismétlődő jellege, vagy jogszabályban, illetve a Hatóság joggyakorlata értelmében – túlzó. 

Ez esetben – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a Szövetség jogosult észszerű 

adminisztrációs díjat felszámítani.  

 

39. Az érintett jogainak gyakorlásával összefüggésben benyújtott kérelmeket azok elbírálása 

érdekében haladéktalanul az adatvédelmi megbízott részére kell továbbítani.  

 

40. Az érintett jogainak korlátozására csak a GDPR 23. cikkének megfelelő törvényi 

felhatalmazás esetén van lehetőség. Az érintett jogainak korlátozása, illetve kérelme 

elutasítása esetén az érintettet tájékoztatni kell a jogorvoslati jogáról.   

 

Az egyes érintetti jogok tartalma 

 

41. A Szövetség a tisztességes és átlátható adatkezelés érdekében köteles az érintettre 

vonatkozó személyes adat felvételének időpontjában az adatkezelésre vonatkozóan – ha a 

személyes adat forrása az érintett – az érintettet tájékoztatni (előzetes tájékozódáshoz való 

jog, amennyiben az adatokat a Szövetség az érintettől gyűjti): 

a) az adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről; 

b) a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról; 

c) a Szövetség, vagy harmadik fél érdekéről, ha az adatkezelést a Szövetség az 

érdekmérlegelésen alapuló jogos érdek alapján végzi; 

d) az érintett személyes adatait megismerők köréről; 
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e) személyes adatnak külföldre történő továbbításának tényéről, annak körülményeiről; 

f) az érintett személyes adatai tárolásának időtartamáról, vagy tárolásának időtartamára 

vonatkozó jogszabályban előírt szempontokról; 

g) az érintettet az adatkezelés során megillető jogokról; 

h) az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonásának jogáról, amennyiben az 

adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul; 

i) a jogorvoslati jog gyakorlásának feltételeiről; 

j) azon tényről, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy a szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy a 

személyes adat megadása kötelező-e az érintett számára, illetve ennek elmaradása 

esetén az esetleges jogkövetkezményekről. 

 

42. A Szövetséget nem terheli a fenti tájékoztatási kötelezettség, amennyiben az érintett 

korábban az adatkezelés minden lényeges jellemzőjére nézve tájékoztatásban részesült. 

 

43. A Szövetség – amennyiben az érintettre vonatkozó személyes adatot a Szövetség az 

érintettől eltérő forrásból szerezte meg – köteles a szabályzat 41. pontjában 

meghatározottakon kívül tájékoztatni az érintettet az adatkezeléssel érintett személyes 

adatok köréről, valamint a személyes adat forrásáról (előzetes tájékozódáshoz való jog, 

amennyiben az adatokat a Szövetség nem az érintettől gyűjti) 

a) a személyes adat kezelésének körülményeit figyelembe véve, annak megkezdésétől 

számított legkésőbb egy hónapon belül; 

b) amennyiben az érintett személyes adatait a Szövetség kapcsolattartás céljából kezeli az 

első kapcsolatfelvétel alkalmával; 

c) adattovábbítás esetén az első adattovábbítás időpontjában. 

 

44. A Szövetséget nem terheli az előzetes tájékoztatási kötelezettség, amennyiben  

a) az érintett már rendelkezik az adatkezelésre vonatkozó információkkal; 

b) a tájékoztatás lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalan erőfeszítéssel járna; 

c) a tájékoztatás megadásával az adatkezelés célja nem lenne teljesíthető; 

d) az adatkezelés vagy tájékoztatás olyan jogszabályon alapul, amely az érintett jogos 

érdekeinek védelmét biztosítja; 

e) jogszabályban előírt titoktartási kötelezettség alapján a személyes adatnak bizalmasnak 

kell maradnia. 

 

45. A Szövetség köteles az érintettet tájékoztatni, ha a személyes adatokat további – az 

adatkezelés gyűjtésének, megszerzésének eredeti céljától – eltérő célból kívánja kezelni. 

 

46. Az adatvédelmi megbízott által készített adatkezelési tájékoztatókat (1. melléklet szerinti 

minta alapján bármikor készített) a Szövetség honlapján, vagy a belső szabályzatokban 

meghatározott módon kell elérhetővé tenni. Az adatvédelmi megbízott gondoskodik az 

adatkezelési tájékoztató adatainak frissítéséről.  

 

47. Az érintett jogosult arra, hogy a Szövetségtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

az kezeli-e személyes adatait, és ha az adatkezelés folyamatban van, úgy az érintett jogosult 

arra, hogy a következő információkhoz hozzáférjen (hozzáféréshez való jog):  

a) az adatkezelés célja; 

b) az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre; 

c) azon címzettek köre, akikkel a személyes adatokat a Szövetség közölte vagy közölni 

fogja, különös tekintettel a külföldi adattovábbítás esetére;   
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d) az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartamot meghatározó szempontok; 

e) az érintettet az adatkezelés során megillető jogok; 

f) az érintettet megillető jogorvoslati jog;  

g) az adatkezeléssel érintett adat forrása. 

 

48. A Szövetség az érintett hozzáféréshez való joga biztosításának keretében köteles a rá 

vonatkozó személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, az érintett által 

igényelt módon, lehetőség szerint elektronikus formában. A másolat készítése során nem az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat felismerhetetlenné kell tenni (kitakarás, törlés, 

anonimizálás). A Szövetség minden további másolatért a felmerülő adminisztratív 

költségekkel arányban álló díjat számíthat fel.  

 

49. A Szövetség köteles – az érintett erre vonatkozó kérelme alapján – az érintettre vonatkozó 

helytelen vagy hiányos személyes adatot helyesbíteni, illetve kiegészíteni (helyesbítéshez 

való jog).  

 

50. A Szövetség köteles – az érintett erre irányuló kérelmére tekintettel – haladéktalanul törölni 

az érintettre vonatkozó, általa kezelt személyes adatokat (törléshez való jog), amennyiben  

a) az adatkezelés céljának megvalósításához az érintett személyes adatai már nem 

szükségesek;  

b) az érintett az adatai kezeléséhez történő hozzájárulását visszavonta, és az adat más 

jogalap alapján nem kezelhető; 

c) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen és a Szövetség meggyőződött a tiltakozásban 

foglaltak jogszerűségéről; 

d) az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték, 

e) amennyiben jogszabály előírja az adatok törlését. 

 

51. A törlési kötelezettség nem terheli a Szövetséget, ha az adatkezelés 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése vagy közérdekből, illetve az adatkezelő 

szerv közhatalmi feladatának ellátása végett;  

c) jogi igény teljesítése miatt  

szükséges. 

 

52. A Szövetség az alábbiakban meghatározott esetekben köteles – az érintett erre irányuló 

kérelmére tekintettel – korlátozni az érintett személy adataival összefüggésben végzett 

adatkezelést (korlátozáshoz való jog) 

a) pontatlan személyes adatok helyesbítéséig; 

b) jogellenesen kezelt adatok törlésének ellenzése esetén;  

c) jogi igény előterjesztésére tekintettel; 

d) tiltakozási jog elbírálásának időtartamára.  

Az ilyen személyes adatok a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulása, jogi igények 

érvényesítése érdekében, más személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos 

közérdekből kezelhetők. A Szövetség a tárolt személyes adatokat köteles a korlátozásra való 

utalással megjelölni. A Szövetség köteles továbbá az érintettet előzetesen tájékoztatni a 

korlátozás megszüntetéséről.  

 

53. A Szövetség köteles a helyesbítésről, a törlésről és az adatkezelés korlátozásáról 

tájékoztatni azokat, akiknek az érintett személyes adatokat továbbította. Az érintettet 

kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  
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54. A Szövetség köteles biztosítani, hogy az érintett a Szövetség kezelésében lévő személyes 

adatait tagolt, széles körben ismert elektronikus formában megkapja, továbbá ezen adatokat 

akadályoztatás nélkül – amennyiben ez technikailag megoldható – más adatkezelő szerv 

számára akár közvetlenül is rendelkezésre bocsássa, amennyiben az adatkezelés az érintett 

hozzájárulásán vagy szerződéses jogviszonyon alapul, és az adatkezelés automatizált 

módon történik (adathordozhatósághoz való jog).  

 

55. Az érintett tiltakozáshoz való jogának érvényesülése érdekében a Szövetség köteles 

biztosítani az érintett számára a személyes adatai kezelése ellen történő tiltakozást, 

amennyiben az a Szövetség vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése 

érdekében szükséges. A Szövetség az érintett tiltakozása esetén nem kezelheti az érintett 

személyes adatait a továbbiakban, kivéve, ha képes igazolni, hogy az adatkezelés olyan 

kényszerítő erejű ok miatt szükséges, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, illetve 

jogaival vagy szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak (tiltakozáshoz való jog). 

 

56. Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatot 

kezdeményezzen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti 

az adatvédelmi normákat (jogorvoslathoz való jog).  

 

V. FEJEZET 

AZ EGYES ADATKEZELÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS 

SZABÁLYOK 

 

Adatfeldolgozás 

 

57. A Szövetség olyan adatfeldolgozót vehet csak igénybe, amely megfelelő garanciát ad a 

GDPR-ban foglalt követelményeknek való megfelelésre.  

 

58. Amennyiben a Szövetség az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, az adatfeldolgozóval kötött írásbeli 

szerződésbe kell foglalni a vele szemben érvényesítendő adatvédelmi követelményeket.  

 

59. Az adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződésben meg kell jeleníteni, hogy az 

adatfeldolgozó az adatkezelést érintő, illetve a személyes adat továbbítására vonatkozó 

döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő 

rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, a 

személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni, az 

adatkezelőt haladéktalanul értesíti az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, 

közreműködik az incidensek kivizsgálásában, az érintetti jogok érvényesítésében. Az általa 

adott utasítás jogszerűségéért az adatkezelő tartozik felelősséggel.  

 

Adattovábbítás  

 

60. A Szövetség az általa kezelt személyes adatokért az érintettel szemben felelősséggel 

tartozik, erre figyelemmel az adattovábbítás feltételeinek meglétét minden egyes személyes 

adattal összefüggésben ellenőrizni kell.  
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61. A Szövetség által végzett adatkezelésekből személyes adatot továbbítani csak a megfelelő 

jogalap megléte esetén, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan érvényesítésével lehet.  

 

62. Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza: 

a) az adatigénylés célját, jogalapját; 

b) a kért adatok körének pontos meghatározását; 

c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat, több személyre vonatkozó 

adatigénylés esetén az érintettek azonosításához szükséges csoportképző ismérvet.  

 

Harmadik országokba történő adattovábbítás 

 

63. A Szövetség kezelésében lévő személyes adat kizárólag a GDPR V. fejezetében foglalt 

feltételek fennállása esetén továbbítható harmadik államba, vagy nemzetközi szervezet 

részére az alábbiak szerint. 
 

64. Az Európai Unión kívülinek, azaz harmadik országnak tekintendő minden olyan ország, 

ami az EGT tagállamain kívül van. Amennyiben a címzett harmadik országban van, az EU-

n belüli adattovábbítás feltételein felül további feltételek biztosítása szükséges:  

a) Az adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély azon országok esetében, ahol a 

Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, 

vagy egy, vagy több meghatározott ágazata, megfelelő védelmi szintet biztosít. 

b) A felügyeleti hatóság által jóváhagyott megállapodás a Szövetség és a címzett között. 

c) Kötelező erejű vállalati szabályok vannak érvényben az adatfeldolgozó és a Szervezet 

között.  

d) Amennyiben az a) -c) pontban megfogalmazott határozat és megfelelő garanciák nem 

állnak rendelkezésre az adattovábbításhoz a Szövetség tájékoztatja az érintettet a 

harmadik államba történő adattovábbítás veszélyeiről és kifejezett hozzájárulását kéri az 

adatok továbbításához.  

 

Személyes adatok nyilvánosságra hozatala 

 

65. A Szövetség az általa kezelt személyes adatok honlapján, vagy az általa kiadott újságban 

történő bárki számára történő elérhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala kapcsán fokozottan 

ügyel az adatkezelés jogalapjának, célhoz kötöttségének meglétére, továbbá a 

nyilvánosságra hozott adatok pontosságára. 

 

66. A Szövetség tájékoztatási tevékenysége – az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában – 

csak olyan mértékig terjedhet, amely a Sporttörvényben rögzített közfeladata ellátásához 

nélkülözhetetlen.  

 

 

VI. FEJEZET 

ADATBIZTONSÁG 

 

67. A Szövetség a tudomány és 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 garantálja.  
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68. A továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes 

megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő feltételezett károkhoz 

igazodó adatbiztonsági intézkedések különösen az alábbiak:  

a) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítása, integritása, rendelkezésre állása és ellenálló 

képességének biztosítása; 

b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 

c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések 

hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló 

eljárások. 

 

Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

69. Az adatbiztonság olyan sérülését, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést (adatvédelmi 

incidenst) eredményezi, a tudomásszerzést követően haladéktalanul értesíteni kell az 

adatvédelmi megbízottat.  

 

70. A szabályzat 69. pontján alapuló értesítés tartalmazza különösen: 

a) a bejelentő nevét, elérhetőségét; 

b) az adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontját és a tudomásszerzés időpontját; 

c) a bekövetkezett adatvédelmi incidens jellegét (bizalmassági incidens, sértetlenséggel 

kapcsolatos incidens, rendelkezésre állással kapcsolatos incidens) és leírását; 

d) az adatvédelmi incidenssel valószínűsíthetően érintett személyes adatok és 

természetes személyek körét és hozzávetőleges számát; 

e) annak előzetes értékelését, hogy az adatvédelmi incidens jár-e kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve; 

f) az adatvédelmi incidens hatásainak mérséklése érdekében tett halaszthatatlan 

intézkedések leírását.  

 

71. Az adatvédelmi megbízott az értesítés alapján intézkedik: 

a) az adatvédelmi incidens kivizsgálására; 

b) az adatvédelmi incidens indokolatlan késedelem nélküli bejelentésére a Hatóság 

részére; 

c) az érintettek jogaira és szabadságaira nézve fennálló magas kockázat esetén az 

érintettek indokolatlan késedelem nélküli tájékoztatására; 

d) az adatvédelmi incidens nyilvántartásba vételére. 

 

72. Az adatvédelmi incidens kivizsgálására irányuló tevékenység során az adatvédelmi 

megbízott feltárja az adatvédelmi incidens pontos körülményeit, az érintett természetes 

személyek körét és számát, az érintett személyes adatok típusát és számát, az adatvédelmi 

incidensnek az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett súlyosságát, az adatvédelmi 

incidenshez vezető okokat, illetve a kárenyhítés és a további incidensek elkerülése 

érdekében megtett vagy javasolt intézkedéseket. 

 

73. Az adatvédelmi incidens Hatóság részére történő bejelentésére lehetőség szerint úgy kell 

intézkedni, hogy arra az incidens bekövetkezéséről való tudomásszerzést követő 72 órán 
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belül sor kerüljön. Nem kell bejelenteni azt az adatvédelmi incidenst, amely 

valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 

nézve.  

 

74. A Hatóság részére, az erre szolgáló elektronikus felületen tett bejelentés tartalmazza az 

incidens jellegét, az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az incidenssel érintett 

adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, az adatvédelmi tisztviselő nevét és 

elérhetőségét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,  az 

incidens orvoslása érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket, a kárenyhítési lépéseket, 

illetve amennyiben az incidens bejelentésére a tudomásszerzést követő 72 órán belül nem 

került sor, a késedelem okát.  

 

75. Az érintetteknek nyújtott tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, közérthető módon 

kell megtenni az alábbi adatok rendelkezésre bocsátásával: adatvédelmi megbízott neve és 

elérhetősége, adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következmények, az orvoslás 

és a kárenyhítés érdekében tett vagy tervezett intézkedések.  

 

76. Mentesül a Szövetség az érintettek tájékoztatásának a kötelezettsége alól az alábbi 

esetekben: 

a) a Szövetség az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi 

incidenst megelőzően megfelelő – így különösen az adatokat a jogosulatlan személy 

általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné átalakított, azok titkosítását eredményező 

– műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott; 

b) a Szövetség az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 

intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintetett 

megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló 

következmények valószínűsíthetően nem következnek be; 

c) az érintett tájékoztatása csak a Szövetség aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, 

így azt az adatkezelő a honlapján nyilvánosságra hozott információkkal biztosítja.  

 

77. Az adatvédelmi megbízott nyilvántartást vezet (3. melléklet) a Szövetségnél bekövetkezett 

adatvédelmi incidensekről, feltüntetve benne az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó 

tényeket, az incidens hatásait, illetve az orvoslására tett intézkedéseket. A nyilvántartási 

kötelezettség azokra az adatvédelmi incidensekre is vonatkozik, melyeket a Szövetség nem 

kell, hogy bejelentsen a Hatóságnak.   

 

VII. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

78. Jelen szabályzatot az Elnökség 1/2021.07.06. számú határozatával elfogadta és 2021. július 

hó 06-én hatályba léptette.  
 

79. A szabályzatot a Szövetség honlapján kell nyilvánosságra hozni.  

 

80. A Szövetség fenntartja a jogot, hogy a szabályzatot, illetve a szabályzat alapján készített 

adatkezelési tájékoztatókat az adatvédelmi és az adatbiztonsági feltételrendszer, 

alkalmazott eljárásokra tekintettel módosítsa, amely azonban nem eredményezheti a 

személyes adatok eredeti céltól eltérő kezelését. 
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melléklet 

 

 

Adatkezelési tájékoztató tartalmi követelményei 

 

1. Az adatkezelő megjelölése, elérhetőségei:  

az adatkezelő szerv (Magyar Postagalamb Sportszövetség) megjelölése, postai címe, 

telefonszáma, e-mail címe és honlapja 

 

2. Az adatkezelés célja, jogalapja (jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén a jogos érdek 

megjelölése), továbbá a kezelt személyes adatok köre:  

a) cél: annak kifejtése, hogy milyen konkrét feladat végrehajtásához szükséges a személyes 

adatok kezelése, ha van jogszabályban meghatározott feladat, annak pontos behivatkozása  

b) jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében meghatározott jogalapok egyikének (vagy 

többeknek) a konkrét megjelölése, vagyis annak azonosítása, hogy mi alapozza meg 

adatkezelés jogszerűségét  

c) kezelt személyes adatok köre: fel kell sorolni, hogy milyen fajta adatok kezelése történik 

(például: név, születési hely, születési idő, anyja neve, lakcím, személyazonosság 

megállapítására alkalmas okmány azonosítója, társadalombiztosítási azonosító jel, telefonszám, 

e-mail cím stb.)  

 

3. A kezelt személyes adatok forrása, tárolási vagy megőrzési/felülvizsgálati ideje:  

a) a kezelt adatok forrása: honnan származik az adat (például közvetlenül az érintettől, más 

szerv vagy személy adatközlése, vagy ezek adatbázisából igényelt adat, illetve nyilvános 

forrásból származik)  

b) tárolási vagy megőrzési/felülvizsgálati idő: jogszabály szerinti megőrzési/felülvizsgálati idő 

esetében a pontos jogszabályi hivatkozás feltüntetése szükséges, az érintett hozzájárulása esetén 

a hozzájárulásban megjelölt időtartam, vagy annak visszavonása adja a megőrzés időtartamát, 

illetve mindezek hiányában, az irattári tervben az ügycsoportra előírt selejtezési idő jelenti az 

adat megőrzési idejét  

 

4. Adattovábbítás (a kezelt személyes adatok címzettjei):  

E pontban annak kifejtése szükséges, hogy történik-e adattovábbítás külső szerv vagy személy 

számára, fennáll-e az adatigényelés elvi lehetősége, illetve van-e olyan szerv vagy személy, 

amelynek közvetlen hozzáférési jogosultsága van például valamely elektronikus nyilvántartási 

rendszerhez, illetve mindezek hiányában annak megjelölése szükséges, hogy csak az adott 

adatkezeléssel foglalkozó állomány fér hozzá a személyes adatokhoz.  

 

5. Tájékoztatás az érintett személy jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, 

tiltakozás, adathordozhatóság), továbbá hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a 

hozzájárulás visszavonásának jogáról és ennek következményeiről:  

a) érintett jogainak érvényesülése: a felsorolt jogaival hogyan élhet az érintett személy, hogyan 

és hol kérheti például a helyesbítést, törlést, hozzáférést vagy korlátozást. Amennyiben 

valamely jog érvényesítésének akadálya van, például jogszabály írja elő a megőrzési időt és 

emiatt nem lehetséges az adat törlése, akkor ennek kifejtése szükséges.  
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b) hozzájárulás visszavonása: fel kell hívni a figyelmet, hogy erre jogosult az érintett személy, 

ha ez az adatkezelés jogalapja, de ennek lehetnek következményei (például rendezvényre 

történő regisztráció esetében, ha mindez a rendezvény előtt történik, akkor nem vehet részt 

azon).  

 

6. Adatbiztonsági intézkedések:  

E pontban annak részletes leírása szükséges, hogy milyen módszerrel, milyen eszközökkel 

történik a személyes adatok fizikai védelme (például védett objektumban, lezárt faszekrényben 

vagy páncélszekrényben vannak a papír alapú iratok), az elektronikusan tárolt adatokhoz, 

iratokhoz hozzáférést kell igényelni az adott adatállománnyal dolgozó munkatársaknak, 

továbbá milyen informatikai védelmi rendszereket alkalmaz az adatkezelő az illetéktelen 

hozzáférés, megváltoztatás, vagy törlés érdekében.  

 

7. Panasz benyújtásának joga, jogérvényesítés:  

E pontban arra kell felhívni a figyelmet, hogy az érintett személy elsősorban az adatkezelőnél 

tegyen panaszt, és amennyiben nem kerül orvoslásra a kérelme, akkor a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóságnál tehet panaszt, illetve jogsérelem esetén közvetlenül 

bírósághoz is fordulhat. 
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1. melléklet 

 

 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 
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2. melléklet 

 

 

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása 
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