Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek
biztosítják, hogy az Egyesület, mint adatkezelő adatkezelési tevékenysége megfeleljen az EU
2016/679 Rendelet (továbbiakban: Rendelet)- továbbá az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Szabályzat alapját képező jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes
adatok kezeléséről.
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
1995. évi LXVI. törvény közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
2013.évi V.törvény a Polgári Törvénykönyvről
2011.évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról

Adatkezelő megnevezése
Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. [Ptk. 3:63§(1)]

Egyesület neve: Szegedi Röplabda Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)
Székhely: 6724 Szeged, Vértói út 7. IX/51.
Nyilvántartási szám: 06-02-0002144
Adószám: 18474206-1-06
Képviselői: Varga Tamás elnök
Elérhetőség/Telefonszám: 0630/6517798
E-mail: szegedirse@gmailcom
Honlap: www.szegedvolley.com
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Szabályzat hatálya
Személyi hatály: A szabályzat hatálya kiterjed az érintettekre, az Egyesület tagjaira, az Egyesülettel
megbízási vagy egyéb jogviszonyban és kapcsolatban álló természetes személyek körére, fiatalkorúak
esetén hozzátartozóikra és a szülői felügyeleti jog gyakorlójára
Tárgyi hatály: Jelen Szabályzat kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott
valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan
és/ vagy papírlapon történik.

Értelmező rendelkezések
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintett fél) 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, fiziológia, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, megváltoztatás, lekérdezés, tárolás, átalakítás, felhasználás, közlés, betekintés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, korlátozás, törlés, megsemmisítés,
illetőleg összehangolás, összekapcsolás;
Adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza
meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok
e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
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;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt értintő személyes
adatok kezeléséhez;
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Adatvédelmi incidens: Személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés;
Partner: Az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő
szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően –
személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási,
feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet
végeznek vagy végezhetnek.
Munkatárs: Az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes
személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásával, teljesítésével van megbízva és adatkezelési
vagy adatfeldolgozási feladati során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet, és akinek
tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és
harmadik személy irányában;
Weboldal: A portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő;
Közösségi oldal: A portálon található, a weboldalhoz, annak tartalmához kapcsolódó oldal, amelynek
gondozását az Adatkezelő végzi.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelvek


Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni;


Célhoz kötöttség:

Gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel
a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az
eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi,
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés,


Adattakarékosság:

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsnak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;


Pontosság:

Pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden ésszerű intézkedést meg kell tenni
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;
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Korlátozott tárolhatóság:

A tárolásnak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb
ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89.
cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések
végrehajtására is figyelemmel;


Integritás és bizalmas jelleg:

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsdásával szembeni védelmet is ideértve;


Elszámoltathatóság:

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfeleléséért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására.

Az adatkezelés célja
Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. [Ptk. 3:63§(1)]
Az egyesületi tagok személyes adataikkal való azonosíthatósága; a folyamatos kapcsolattartás és
tájékoztatás feltételeinek a biztosítása

Az Egyesület adatkezelésének célja: Az Egyesület által végzett adatkezelés célja az Egyesület
főtevékenységeként végzett sporttevékenység. A fiatalság és a polgárok szabadidejének tartalmas,
magas színvonalú kitöltésének segítése különböző sporttevékenységekkel.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő a személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011 évi CXII. törvény (Infotv.) valamint a GDPR 13-19. cikkelyei előírásait betartva, az érintett
önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozata alapján kezel.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelő saját tevékenységével összefüggésben az érintett által megadott személyes adatokat
kezeli.
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Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő az érintett személyes adatait az adatkezelés céljának fennállása alatt, de legfeljebb az
Érintett vagy Felhasználó és Egyesület közötti kapcsolat megszűnésétől számított 5 évig kezeli, vagy
amíg a felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.
Az adatok megismerésére jogosultak köre:
A személyes adatokhoz az Egyesület adatkezelője fér hozzá, továbbá az Egyesület munkáját segítő és
az Egyesület tevékenységében aktívan közreműködő illetékes személyek jogosultak az adatok
megismerésére.

Tájékoztatás az érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről
Érintettek jogai:
a. tájékoztatáshoz való jog (a kezelt adatok köréről, adatkezelés céljáról, jogalapjáról)
b. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés)
c. helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása)
d. törléshez való jog (ha az adatok kezelése jogellenes; ha az érintett személyes adatainak a
törlését kéri; azok hiányosak vagy tévesek, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt)
e. zároláshoz való jog (az érintett kérelmére, az érintett jogos érdekeinek sérelme esetén)
f. az adatkezelés korlátozásához való jog
g. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása
h. személyes adatok harmadik személy, szolgáltató számára történő átdása, vagy ennek
megtiltása
i. tiltakozás a személyes adat használata ellen (ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
adatkezelő, adatvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés estén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása
közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott esetben)
j. adathordozhatósághoz való jog (az érintett jogosult, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok géppel olvasható formátumban
megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa)

Jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával az adatvédelmi felügyeleti
hatósághoz fordulni. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.:834
Telefon: +36-1-3911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: http://www.naih.hu
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