ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
A BUDAPESTI ELEKTROMOS SPORTEGYESÜLETTEL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján.
1.

BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK

Jelen tájékoztatót a Budapesti Elektromos Sportegyesület (a továbbiakban: Sportegyesület), mint Adatkezelő készítette és
bocsátotta ki annak érdekében, hogy az alábbiakban részletezett adatkezelés kapcsán az érintetteket a GDPR 13. és 14.
cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés kapcsán megillető jogosítványokról.
Jelen tájékoztató nem terjed ki a Sportegyesülettel munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak a kezelésére.
Jelen tájékoztató kiterjed magától az érintett természetes személyektől történő, valamint más forrásból származó adatgyűjtés esetére is.
Az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),
valamint a szerződéses jogviszonyra vonatkozó ágazati és egyéb jogszabályok adatvédelmi tárgyú rendelkezései szerint
kezeli.
2.

AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 4. cikkének 7. pontja alapján a tárgybani adatkezelés(ek) vonatkozásában az alábbi szervezet minősül adatkezelőnek:
Budapesti Elektromos Sportegyesület
•
székhely, postai cím: 1138. Budapest, Népfürdő utca 18-20.;
•
e-mail cím: info@tromos.hu
•
honlap cím: www.tromos.hu
• telefonszám: 06-1 238-23-28
3.

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR vonatkozó rendelkezései alapján a Sportegyesület nem bíz meg Adatvédelmi tisztviselőt (DPO), az adatvédelemre
vonatkozó megkereséseket a Sportegyesület ügyvezetője fogadja, és kezeli (Pallagi Róbert, e-mail cím:
robert.pallagi@elmu.hu telefonszám: 238-2338).
4.

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLYEK KÖRE

Az Adatkezelő az alábbi természetes személyek adatait kezeli:





5.

A Sportegyesület tagjai és pártoló tagjai
A Sportegyesület, vagy más szervezet által szervezett sportversenyekre nevező versenyzők
A Sportegyesülettel szerződéses jogviszonyban álló, ill. a Sportegyesület számára ajánlatot tevő partnerek természetes személy kapcsolattartói

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, KEZELT ADATOK KÖRE, TÁROLÁS IDŐTARTAMA, CÍMZETTEK KÖRE

5.1. A Sportegyesület tagjai és pártoló tagjai vonatkozásában
Adatkezelés célja
A tagsági jogviszonyból eredő, a
Sportegyesület
Alapszabályában
rögzített jogok és
kötelezettségek
teljesítése

Jogalapja
Hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1) a)
pont
Kifejezett hozzájárulás
GDPR 6. cikk (2) a)
pont

Kezelt adatok
Név, születési dátum,
anyja születéskori
neve, lakcím, munkáltató, telefonszám,
e-mail cím, fénykép,
egyes szakosztályoknál sportorvosi vizsgálat eredménye.

Adatok forrása

Adatok
tárolása

Érintetti jogok

Érintett

Tagsági jogviszony megszűnését követő 5
év

Hozzájárulás
visszavonása,
hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás

5.2. A Sportegyesület vagy más szervezet által szervezett sportversenyekre nevező versenyzők vonatkozásában
Adatkezelés célja

Adatok
tárolása

Érintetti jogok

Érintett, vagy a
versenyt szervező cég, ahová
a nevezési lapot
az érintett
leadta

Lebonyolítást
követő 5 év

Hozzájárulás
visszavonása,
hozzáférés, helyesbítés, törlés,
korlátozás

Érintett

Lebonyolítást
követő 10 év

Tiltakozás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás

Jogalapja

Kezelt adatok

Adatok forrása

Verseny lebonyolítása

Hozzájárulás
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés a) pont

Versenykiírás szerint, a nevezési
lapon megadott
adatok

Rendezvény
fényképes dokumentálása és a
fényképek megjelenítése a honlapon

Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont

Fénykép

5.3. A Sportegyesülettel szerződéses jogviszonyban álló, ill. a Sportegyesület számára ajánlatot tevő partnerek természetes személy kapcsolattartói
Adatkezelés célja

Jogalapja

Kezelt adatok

Adatok forrása

Adatok
tárolása

Érintetti jogok

A Sportegyesület
és a szerződéses
partnerei közötti
kapcsolattartás
megvalósítása

Jogos érdek
GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pont

Név, munkáltató,
telefonszám és email cím

Érintett vagy a
szerződő fél

Szerződés megszűnését követő
5 év

Tiltakozás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás

6.
6.1

AZ ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
Adatfeldolgozók (az adatkezelő megbízásából eljáró személyek)

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelési célok elérése érdekében olyan szolgáltató partnerek részére továbbíthatja, akik valamilyen adatkezelési műveletet vagy a szerződés teljesítésével kapcsolatban részfeladatot látnak el és bevonásukat az Adatkezelő a szerződés teljesítése céljából feltétlenül indokoltnak tartja.
Adatfeldolgozási tevékenységet lát el: ELMŰ Nyrt. (székhely, postacím:: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; e-mail cím:
adatkezeles@elmu-emasz.hu, honlap cím: www.elmuemasz.hu;)

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenységek: számviteli-, pénzügyi- és vagyonvédelmi szolgáltatások.
6.2

Harmadik személyek (az adatkezelők, az adtafeldolgozón és az érintetten kívüli személyek)

Harmadik személyek részére adattovábbítás kizárólag a harmadik fél által rendezett sportversenyre való nevezés továbbítása esetén történik. Más szervezet által szervezett verseny esetén a Sportegyesület a nevezésben szereplő adatokat a verseny szervezőjének a verseny lebonyolítása céljából átadja.
Ezen felül csak akkor, ha erre vonatkozóan jogszabályból vagy hatósági határozatból eredő kötelezettség állna fenn.
7.

AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.
8.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatokat az 5. pont szerinti adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a fenti táblázatokban
szereplő időtartamig kezeli.
Abban az esetben, ha az egyesületi tag tagsági jogviszonya, vagy a szerződéses kapcsolattartó kapcsolattartói minősége a
szerződés fennállása alatt megszűnik, az Adatkezelő e Tagot, illetve Kapcsolattartót nem keresi többet, kivéve az esetleges
(szerződéssel kapcsolatos) vitás eseteket.
Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon szereplő személyes adatokat 8 évig őrzi.
A személyes adatok ezt követen technikai okokból kifolyólag legkésőbb 25 napon belül törlésre kerülnek.
9.

ÉRINTETTI JOGOK

Az érintett természetes személy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a tárolt személyes adatokról további tájékoztatást is kérhet, valamint kérheti az azokhoz való hozzáférést és azok helyesbítését. Továbbá amenynyiben azok feltételei fennállnak, kérheti az adatkezelés korlátozását és azok törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés
ellen első sorban az Adatkezelőnél vagy a 3. pontban meghatározott elérhetőségen.
10.1 Hozzájárulás visszavonása
Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtti, a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulását a 3. pontban megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.
10.2 Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen,
az Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam
meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről,
ideértve a profilalkotást is. Az Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az
érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő garanciákról is.
10.3 Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje az Adatkezelőtől azok pontatlansága esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az érintett írásban (postai úton, vagy
e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes adat megjelölésével.

Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett változást az Adatkezelőnek írásban
(postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.
10.4 Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat harmadik személyek részére
továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén az Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket,
hogy tájékoztassa azokat a további adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
10.5 Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat
nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.6 Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha





az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes;
az adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

10.7 Az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulás joga
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az alábbiak:







postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefonszám: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://naih.hu

A fent írtakon túl, és azok sérelme nélkül az érintett jogosult személyes adatainak GDPR-ba ütköző kezelésével kapcsolatosan bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Sportegyesület által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, kártérítési igényt érvényesíteni a Sportegyesülettel (adatkezelővel) szemben.
Budapesti Elektromos Sportegyesület

