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GRASSALKOVICH SE 
 

Szám: 01/2019 

 

Adatkezelési tájékoztató 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan 
kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Az Európai Unió 
Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete, mint általános adatvédelmi rendelet előírásai 
alapján az egyesületben sportolók adatainak nyilvántartásba vételét az alábbiakban szabályozom: 

1./ Az Egyesület adatkezelőként tiszteletben tartja, mindazon személyek magánszféráját, akik 
számára horgászjegy váltása során személyes adatokat adnak át, és elkötelezett ezek védelmében.  

2./ Az adatkezelő adatai:  

Név: GRASSALKOVICH SE 

Székhely: 2100 Gödöllő Batthyány u. 32. 

Telephely: 2100 Gödöllő Batthyány u. 32. 

Képviselő: Kőhler Ákos 

Kapcsolattartó: Kőhler Ákos 

Telefon: 06/209-511-072  

E-mail: grassalkovichse.godollo@gmail.com  

 

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő, a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi  

Tisztviselő kinevezésére.  

Adatvédelmi kérelmek intézése: adatvédelmi kérelmek a fenti címeken, postai úton vagy 

elektronikusan terjeszthetők elő. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül 

kérelmező címére meg kell küldeni. 

Adatfeldolgozás: Papír alapon rögzíti az egyesület képviselője az adatokat és a telephelyen elzárva 

tárolja. 

Külföldi adattovábbítás: Nem történik külföldre adattovábbítás  
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3./ Az adatkezelés célja: A sportolók oktatási programban való részvétel alapján vezetendő 

nyilvántartásban történő adatrögzítés az egyesület jogi kötelezettségének teljesítése kapcsán. 

 

4./ Az adatkezelés jogalapja:  

a./ A törvény alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges : jogalap : GDPR 6. cikk (1) bek. c./ pont .  

b./ Kapcsolattartás a tagokkal: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bek. f./ pont. 

 

5./ A kezelt adatok köre: A sportolók neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, elérhetőségei, 

betegségei, sérülés, allergia. 

 

6./ Az adatkezelés időtartama: Tagsági jogviszony időtartama alatt, továbbá ezt követően a tagsági 

jogviszony megszűnésétől számított 1 évig kezeli az adatait.  

 

7./ Az adatok megismerésére jogosultak köre: Az egyesület képviselője, illetve a képviseletet ellátó 

jogi személy választott tisztviselői. 

 

8./ Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

A személyes adataikhoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. 

Érintettek jogai: 

a. tájékoztatáshoz való jog ( a kezelt adatok köréről ), 

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 ( kizárólag a hozzájáruláson alapuló jog adatkezelés esetén), 

e. az adatkezelés korlátozásához való jog,  

f. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása ,  
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g. személyes adatok harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 

megtiltása, 

h. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, vagy 

i. tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 

9./ A 2016/679 sz. eu rendelet (44) cikk előírása szerint:  

„ Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az egyesületi tagságot kérelmező a belépési nyilatkozat, 
elnökség általi elbírálás alapján hivatalosan is az egyesület tagjává válik.” 

 

10./ Jogorvoslati rendelkezések: 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerinti – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. 

Gödöllő, 2018.05.22. 

Kőhler Ákos s.k.  
elnök 


