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1. Általános rendelkezések 

 

A természetes személyek számára biztosítani kell, hogy saját személyes adataik felett maguk 

rendelkezzenek. 

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza a Kettlebell Sportági Szövetség (a továbbiakban: 

Szövetség) folytatott adatkezelések alapvető szabályait, jogszerű rendjét, biztosítsa az 

adatvédelem alkotmányos elveinek-, az információs önrendelkezési jognak-, az 

adatbiztonság követelményeinek és az érintettek személyes adatai védelme érvényesülését. 

 

A szabályzat összhangban van az Európai Parlament és a Tanácsnak (EU) 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 

2016/679 rendeletével (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a 

továbbiakban: Infotv.). 

 

Az adatkezelő a tevékenységi helyén folytatott működése során, az Unió területén végzett 

bármely személyesadat-kezelést az általános adatvédelmi rendelettel és az Infotv.-el 

összhangban végzi, tekintet nélkül arra, hogy maga az adatkezelés az Unió területén történik-

e. 

 

Informatikai rendszer vonatkozásában a Szövetség Elektronikus Információbiztonsági 

Szabályzata biztosítja az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, s megakadályozza adatvédelmi incidens bekövetkezését. 

 

A szabályzatot az adatkezelés körülményeiben beállt lényeges változás után, de legalább 

évente felül kell vizsgálni. 
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2. A Szabályzat hatálya 

 

A személyi hatály kiterjed- 

- Az Szövetséggel bármilyen jogcímen, bármilyen jogviszonyban álló természetes 

személyre; 

- Az éritettre, és adatkezelésben az éritetten kívül bármely releváns személyre. 

 

A tárgyi hatály kiterjed- 

- A személyes adatok tekintetében minden olyan adatkezelésre, amely személyes 

adatra, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra 

vonatkozik, függetlenül attól, hogy azokat adatkezelő milyen módon – 

automatizált eszközökkel vagy manuálisan kezeli, nyilvántartási rendszerben 

tárolja vagy kívánja tárolni; 

- Az adatkezelés során felhasznált minden tárgyi eszközre függetlenül annak 

üzemelési helyétől, azokra a helyiségekre és külső helyszínekre, ahol 

adatkezelés folyik. 

 

Időbeli hatály 

- A szabályzatot adatkezelő az aláírás napjától alkalmazza. 

 

3. Fogalommeghatározások 

 

A Szabályzat alkalmazása során az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv.-

ben meghatározott fogalmak az irányadók, így különösen- 

 

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. 
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Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz 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 és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok, 

 

Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire 

vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy 

egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott 

természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered. 

 

Biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire 

vonatkozó olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi 

vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a 

daktiloszkópiai adat. 

 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára 

vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 

szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 

múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. 

Ide tartoznak az alábbiak: a természetes személyre vonatkozó olyan személyes adatok, 

amelyeket az egyénnek a 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben (1) 

említett egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel, vagy ilyen 

szolgáltatások nyújtása során gyűjtöttek. A természetes személy egészségügyi 

célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat, 

valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a 

biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk, és 

bármilyen, például az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, 

kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával 

kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy 
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egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz, vagy in vitro 

diagnosztikai teszt. 

 

Közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 

tevékenységére vonatkozó, vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret. Függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést 

szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó 

adat. 

 

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 

amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény 

közérdekből elrendeli. 

 

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely 

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Így a gyűjtés, 

felvétel, 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, további felhasználás megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 

Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása 

céljából történő megjelölése útján. 
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Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 

további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 

adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további 

információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, 

hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem 

lehet kapcsolni. 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

Adatkezelő: 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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

 

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

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

 

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. 
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Harmadik fél: 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. 

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 

amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 

személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 

helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 

megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó 

jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

 

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 

érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, elvesztése, megsemmisítése vagy 

károsodása elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási szabályok összessége, 

valamint az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezáltal a 

fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik. 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz 

való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

Felügyeleti hatóság: egy tagállam által az általános adatvédelmi rendelet 51. cikkének 

megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH). 

 

Érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése 

a következő okok valamelyike alapján érint: 
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- Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának 

területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

- Az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős 

mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező 

érintetteket; vagy 

- Panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz; 

 

Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: az (EU) 2015/1535 európai 

parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett 

szolgáltatás. 

 

Nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak 

alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti 

megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre. 

 

Sportoló: az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez. 

 

Sporttevékenység: a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül 

vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban 

kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, 

fejlesztését szolgálja. 

 

Versenyszerűen sportoló (a továbbiakban: versenyző): az a természetes személy, aki a 

sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy 

versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr, vagy hivatásos sportoló lehet. 

 

Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal foglalkozásszerűen folytat 

sporttevékenységet. Minden más versenyző amatőr sportolónak minősül. 

 

Regisztrált szabadidő-sportoló: az a sportoló, aki a nemzeti sportinformációs rendszerben, 

mint szabadidő-sportoló - azaz nem versenyzőként sporttevékenységet végző személy - 

önkéntesen regisztrál. A regisztrált szabadidő-sportoló sporttevékenységével 

összefüggésben, jogszabályban meghatározott közvetett és közvetlen állami sport célú és 

egyéb támogatásban, kedvezményben részesíthető. 
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Sportszakember: az a természetes személy, aki a KSH elnökének a Foglalkozások 

Egységes Osztályozási Rendszeréről (FEOR) szóló 7/2010. (IV. 23.) KSH közleménye 

szerinti sport-foglalkozást folytat, vagy a sportszervezettel, sportszövetséggel 

munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban sporttevékenységgel kapcsolatban 

közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el. Sportszakembernek minősül továbbá a 

sportszervezet és a sportszövetség ügyintéző és képviseleti szervének vezetője. 

Sportszakember különösen a versenyző felkészítését végző vagy azzal kapcsolatba hozható 

edző, a csapatvezető, a mérkőzésvezető, a versenybíró, a sportegészségügyi szakember (pl. 

sportorvos, sportpszichológus, gyúró, masszőr). 

 

Sportrendezvény résztvevője: az a természetes személy, aki a sportrendezvény helyszínén 

annak időtartama alatt, valamint a sportrendezvényt megelőzően, vagy követően másfél 

órával tartózkodik. A néző (szurkoló) résztvevőnek minősül. 

 

Játékjog: a sportoló sporttevékenységéhez fűződő fizikai és szellemi képességei 

sporttevékenység keretében történő felhasználásának joga. 

 

Edző: a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező természetes 

személy, aki a sportolónak a sporttevékenységre való felkészítését végzi. 
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4. Adatkezelés 
 

4.1 Adatkezelő 
 

Megnevezése: Kettlebell Sportági Szövetség, 

Székhelye: 9443 Petőháza, Ifjúság út 10. 

E-mail-címe info@kettlebellsport.hu 

 

Jogállása: Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Civil tv.) és a Polgári 

Törvénykönyv (a továbbiakban: Pt.) szabályai szerint működő, sporttevékenység 

szervezését, valamint sporttevékenység feltételeinek megteremtését alaptevékenységként 

végző szervezet. 

 

Adatkezelőt, adatfeldolgozót nem vesz igénybe, nem bíz meg. 

 

4.2 Elvek 
 

Adatkezelő a személyes adatok kezelésekor maradéktalanul érvényesíti az alábbi elveket: 

- Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: adatkezelő a személyes adatok 

kezelését jogszerűen és tisztességesen, az érintett számára átlátható módon végzi; 

- Célhoz kötöttség: adatkezelő a személyes adatok gyűjtését meghatározott, az 

adatok gyűjtésének időpontjában már megfogalmazott, egyértelmű és jogszerű 

célból végzi, azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; 

- Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt megvizsgálja, hogy a meghatározott 

cél adatkezelés nélkül megvalósulhat-e; 

- Az általános adatvédelmi rendelet 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: adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel melyek az 

adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és szükségesek. Az 

adatkezelő kizárólag annyi adatot kezel, amennyi a cél eléréséhez szükséges, amely 
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az érintett egyértelmű azonosításához és ügyének elintézéséhez minimálisan 

szükséges, arra alkalmas; 

- Pontosság: adatkezelő pontos és szükség esetén naprakész személyes adatokat 

kezel. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 

az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 

törölje vagy helyesbítse. Amint tudomást szerez arról, hogy a kezelt személyes adat 

hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, azt helyesbíti, aktualizálja, és erről mindazokat 

értesíteni, akiknek az adat továbbításra került. Amennyiben az adatkezelő az érintett 

hozzájárulásával kezeli annak személyes és abban változás következik be, akkor azt 

az érintett haladéktalanul köteles közölni az adatkezelővel; 

- Korlátozott tárolhatóság: adatkezelő a személyes adatokat olyan formában tárolja, 

amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak 

eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Ennek érdekében adatkezelő törlési és 

rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg; 

- Integritás és bizalmas jelleg: adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, 

az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

- Elszámoltathatóság: adatkezelő felelős az előzőknek való megfelelésért, képes e 

megfelelés igazolására. 

 

4.3 Jogszerűség 
 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább 

az alábbiak egyike teljesül: 

- Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 

történő kezeléséhez; 

- Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 

lépések megtételéhez szükséges; 

- Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

szükséges; 

- Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú 

érdekeinek védelme miatt szükséges; 
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- Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

- Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget 

élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek 

személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

4.4 A hozzájárulás 
 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, adatkezelő minden esetben érintett részéről 

írásban benyújtott iratot, nyilatkozatot alkalmaz, melyben érintett egyértelmű 

hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. 

- Adatkezelő a hallgatást, az előre bejelölt négyzetet vagy a nem cselekvést nem 

tekinti hozzájárulásnak. 

 

A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési 

tevékenységre kiterjed. 

 

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást érintettnek az összes 

adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adnia. 

 

Adatkezelő világos és egyszerű nyelvezetű, előre megfogalmazott hozzájárulási 

nyilatkozatról gondoskodik, amelyet érthető és könnyen hozzáférhető formában bocsát 

rendelkezésre, és nem tartalmaz tisztességtelen feltételeket. 

 

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja: 

- A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét; 

- A hozzájárulás megadása előtt adatkezelő tájékoztatja érintettet erről. 

 

A gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek: 

- Gyermek vonatkozásában személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek 

a 16. életévét betöltötte; 
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- A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak 

kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek 

feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte; 

- Adatkezelő minden észszerű erőfeszítést megtesz, hogy ellenőrizze a hozzájárulást 

a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. 

 

4.5 A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 
 

A Szövetségnél nem kerülnek kezelésre különleges kategóriáiba tartozó személyes adatok. 

 

4.6 Gyermekek személyes adatai 
 

Adatkezelő a kifejezetten gyermekekre vonatkozó adatkezelés vonatkozásában minden 

információt és kommunikációt különösen olyan világos és közérthető nyelven fogalmaz 

meg, amelyet a gyermek könnyen megért; 

 

Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait csak akkor és olyan 

mértékben kezeli, amennyiben adatkezeléshez a gyermek feletti szülői felügyeletet 

gyakorló írásban kifejezett hozzájárulását adta, illetve adatkezelést engedélyezte; 

 

Adatkezelő, amikor még szülői beleegyezéshez kötött hozzájárulás alapján kezeli érintett 

gyermek személyes adatait, nyomon követi, hogy érintett gyermek mikor éri el azt a kort, 

amikor önállóan is megadhatja a hozzájárulását, és ekkor a megerősítést érintett gyermektől 

is beszerzi. 

 

4.7 Azonosítást nem igénylő adatkezelés 
 

Adatkezelő, ha azok a célok, amelyekből a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem 

teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, adatkezelő nem őriz, 

nem szerez be, nem kezel kiegészítő információkat. Viszont adatkezelő nem utasítja vissza 

az érintett által a jogai gyakorlásának támogatása érdekében nyújtott további 

információkat. 
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4.8 Az érintett jogai 
 

Adatkezelő érintett jogait érintett személyazonosságának egyértelmű megállapítását 

követően biztosítja. 

 

4.9 Tájékoztatás 
 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes 

tájékoztatást adatkezelő tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 

világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja. 

- Adatkezelő az információkat írásban, illetve az érintett kérelmére más módon, (pl. 

elektronikus úton) adja meg. 

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül válaszol érintett kérelmére.  

- Szükség esetén, figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára, 

ezt a határidőt adatkezelő további két hónappal meghosszabbíthatja. 

- A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja érintettet. 

 

Amennyiben adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 

nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 

nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Az információkat, a tájékoztatást és intézkedést adatkezelő díjmentesen biztosítja. 

 

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 

jellege miatt – túlzó, adatkezelő, figyelemmel a kért információra, a tájékoztatás nyújtására 

vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre díjat számít fel, vagy 

megtagadja a kérelem alapján történő intézkedést. 
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Tájékoztatás, rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől 

gyűjtik. 

 

Az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában, tagoltan, közérthető 

módon megfogalmazva érintett rendelkezésére bocsátja a következő információk 

mindegyikét: 

- Az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei; 

- Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 

- A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 

- Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló 

adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit; 

- Adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha 

van ilyen. 

 

Előző információk mellett az adatkezelő a személyes adatok megszerzésének 

időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az 

érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 

- A személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 

- Az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 

ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

- Az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. 

cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

- A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 

- Arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy 

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen 

lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 
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- Az általános adatvédelmi rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 

automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető 

információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre 

nézve milyen várható következményekkel bír. 

 

Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 

adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja érintettet erről 

az eltérő célról és a minden egyéb releváns kiegészítő információról; 

 

Előzőeket adatkezelő nem alkalmazza, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik 

az információkkal. 

 

4.10 Hozzáférési jog 
 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, 

hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása 

és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. 

 

Ezért adatkezelő minden érintett számára biztosítja, hogy megismerje különösen: 

- A személyes adatok kezelésének céljait; 

- A kezelt adatok kategóriáit; 

- Ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra 

vonatkozik, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjait; 

- A személyes adatok címzettjeit; 

- Érintett kérelmére a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy 

kezelésének korlátozását, tiltakozását az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

- A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát; 

- Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 

elérhető információt; 
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- Megismerje, hogy az adatkezelés – legalább abban az esetben, amikor az 

profilalkotásra épül – milyen következményekkel járhat, hogy minderről 

tájékoztatást kapjon. 

 

Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz a hozzáférést kérő érintett 

személyazonosságának megállapítására. 

 

Adatkezelő nem őriz meg személyes adatokat kizárólag abból a célból, hogy a lehetséges 

kérelmeket meg tudja válaszolni. 

 

4.11 Helyesbítéshez való jog 
 

Érintett jogosult, hogy kérésére adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 

vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 

személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

4.12 Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”) 
 

Érintett jogosult, hogy kérésére adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat. Adatkezelő pedig köteles az érintettre vonatkozó személyes 

adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- Érintett visszavonja hozzájárulását személyes adatainak egy vagy több konkrét 

célból történő kezeléséhez. Visszavonja kifejezett hozzájárulását személyes 

adatai különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő 

kezeléséhez; 

- Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 

az adatkezelésre; 

- Érintett személyes adatait jogellenesen kezelték; 

- A személyes adatokat adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
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Amennyiben az adatkezelés szükséges, adatkezelő nem alkalmazza előző pontot: 

- A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

- A személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

- A népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

- Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 

statisztikai célból; 

- Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

4.13 Adatkezelés korlátozásához való jog 
 

Érintett jogosult, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

- Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát; 

- Adatkezelés jogellenes, és érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; 

- Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; 

 

A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy 

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat adatkezelő a tárolás 

kivételével csak érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében kezeli. 

 

Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen őt tájékoztatja. 
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Az adatkezelés korlátozását automatizált nyilvántartási rendszerekben adatkezelő 

alapvetően technikai eszközökkel biztosítja, úgy, hogy a személyes adatokon további 

adatkezelési műveleteket ne végezzenek el és azokat ne lehessen megváltoztatni. 

- A tényt, hogy a személyes adatok kezelése korlátozott, adatkezelő egyértelműen 

jelezi a rendszerben. 

 

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha 

ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

- Érintettet kérésére adatkezelő tájékoztatja őt e címzettekről. 

 

4. 14 Adathordozhatósághoz való jog 
 

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt 

akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, 

ha: 

- Az adatkezelés hozzájáruláson, vagy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez 

szükséges. 

- Az adatkezelés automatizált módon történik. 

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – 

ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti 

közvetlen továbbítását; 

 

Említett jog nem gyakorolható, ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulástól vagy 

szerződéstől eltérő egyéb jogalap, ha adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség 

teljesítéséhez illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

 

Említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 
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4. 15 Tiltakozáshoz való jog 
 

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak kezelése ellen, akkor is, ha az adatok kezelése jogszerű. 

 

Érintett tiltakozhat személyes adati kezelése ellen, ha adatkezelés közérdekű vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges; az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. 

 

Tiltakozás esetén adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli 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. 

 

Érintett tiltakozáshoz való jogára adatkezelő legkésőbb az érintettel való első 

kapcsolatfelvétel során felhívja étintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást 

egyértelműen és minden más információtól elkülönítve jeleníti meg. 

 

4.16 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása 
 

Adatkezelő a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást 

írásban, ideértve az elektronikus formátumot is, vezet a következő tartalommal: 

- Adatkezelő neve és elérhetősége; 

- Az adatkezelés céljai; 

- Érintettek kategóriái, valamint a személyes adatok kategóriái; 

- Olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni 

fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi 

szervezeteket; 

- Adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítására vonatkozó információk; 

- A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők; 
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- Az alkalmazott technikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

 

Adatkezelő megkeresés alapján a felügyeleti hatóság részére a nyilvántartást rendelkezése 

bocsátja. 

 

4. 17 Együttműködés a felügyeleti hatósággal 
 

Adatkezelő feladatai végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak megkeresése 

alapján – együttműködik. 

 

5. Adatbiztonság 
 

5.1 Az adatkezelés biztonsága 
 

Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, 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, ideértve, többek között, 

adott esetben: 

- A személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 

 Az adott nyilvántartásból további információk felhasználása nélkül nem 

állapítható meg, hogy az adatkezelés mely konkrét természetes 

személyre vonatkozik. 

- A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos 

bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló 

képességét; 

- Fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes 

adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza 

lehet állítani; 

- Az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 

intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 

értékelésére szolgáló eljárást. 

 



- 24 - 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor adatkezelő kifejezetten figyelembe 

veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt 

vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 

elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az 

azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek. 

 

Adatkezelő az adatbiztonság tekintetében alapként biztosítja a rendelkezésre állást, a 

sértetlenséget, a bizalmasságot, a hitelességet és a működőképességet. 

 

Adatkezelő a személyes adatok kezelését nyilvántartási rendszerben végzi. 

- Az adatkezelések papír alapon és elektronikus formában is történhetnek. 

- Elektronikus adatkezelés esetén a Szövetség Elektronikus Információbiztonsági 

Szabályzata (a továbbiakban: EIBSZ) maradéktalanul alkalmazandó. 

- c) Adatkezelő intézkedésekkel biztosítja: 

 Adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő 

rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadását; 

 Adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának 

vagy eltávolításának megakadályozását; 

 Adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, 

valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, 

módosításának vagy törlésének megakadályozását; 

 Adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli 

berendezés útján történő használatának megakadályozását; 

 Adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a 

hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek 

hozzá; 

 Ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat 

adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy 

továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére; 

 Utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes 

adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe; 

 Személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó 

szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, 

módosításának vagy törlésének megakadályozását; 
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 Üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen; 

 Adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő 

hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a 

rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni. 

 

A személyes adatokkal elektronikus úton végzett adatkezelési műveletek jogszerűségének 

ellenőrizhetősége céljából az adatkezelő automatizált adatkezelési rendszerben (a 

továbbiakban: elektronikus napló) rögzíti: 

- Az adatkezelési művelettel érintett személyes adatok körének meghatározását; 

- Az adatkezelési művelet célját és indokát; 

- Az adatkezelési művelet elvégzésének pontos időpontját; 

- Az adatkezelési műveletet végrehajtó személy megjelölését; 

- A személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjét. 

 

Az elektronikus naplóban rögzített adatok kizárólag az adatkezelés jogszerűségének 

ellenőrzése, az adatbiztonsági követelmények érvényesítése, továbbá büntetőeljárás 

lefolytatása céljából ismerhetőek meg és használhatóak fel. 

 

Személyi biztonság 

- Adatkezelő részéről a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek 

felé tudatosítás, oktatás, képzés, a szabályok megtartásának rendszeres 

ellenőrzése. 

- Adatkezelő, illetve a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek 

a rájuk bízott, a tudomásukra jutott személyes adatokat időbeli korlátozás nélkül 

megőrzik. 

 

Fizikai biztonság 

- Fizikai adatvédelem kapcsán adatkezelő mindent megtesz adatok megóvására 

külső behatásoktól és megnehezíti nem jogosult személyek, eszközök közelébe 

jutását, az alábbiak szerint: 

 Megfelelő, a hatályos szabályzóknak mindenben megfelelő villamos 

hálózat kialakítása; 

 Szünetmentes tápegységek használata; 
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 Megfelelő szerverkörnyezet kialakítása (klimatizálás, füstérzékelés, 

árnyékolás); 

 Megfelelő adattároló típusok kiválasztása; 

 Hatékony betörésvédelem. 

 

- Adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező személyek csak és kizárólag az egyesület tulajdonát képező eszközeit 

használják a személyes adatok kezelésére; ezen eszközök magán célra nem 

kerülnek használatra, adatkezelés személyes tulajdonban lévő eszközön történik. 

 

Adminisztratív biztonság 

- Adatkezelő irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 

rendelkező személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelik 

a személyes adatokat, csak azon személyek, akiknek ez munkaköri 

kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges. 

 A kötelezettség megjelenik adott személy munkaköri leírásában, 

feladatjegyzékében. 

 

- Az ügyviteli adatvédelem kapcsán adatkezelő adminisztratív eszközökkel 

megnehezíti az adatokkal való kapcsolatba kerülést az alábbiak szerint: 

 Feladat- és jogkörök szétválasztása; 

 Hozzáférések és tevékenységek regisztrálása; 

 Személyazonosítás; 

 Hatáskörök és felelősségek szétválasztása. 

 

- Az illetéktelen hozzáférések adminisztratív úton történő kizárása érdekében 

adatkezelő hozzáférési jogokat oszt ki. 

 Adatkezelés során az erre szolgáló helyiségben jogosulatlan személy 

nem tartózkodik; 

 Személyes adatot tartalmazó iratot adatkezelő csak zárt borítékban 

továbbít. 

 

- Az eszközökhöz tartozó jelszavak minimumkövetelményeit adatkezelő az 

Szövetség Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatában határozza meg. 
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- Adatkezelő a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek részére 

évente egyszer, továbbá a szabályzat változtatásakor, illetve minden egyéb 

szükséges esetben oktatást, felkészítést szervez. 

 Az oktatáson részt nem vevő személy személyes adatot nem kezelhet. 

 

Egyéb biztonsági intézkedések 

- Berendezések védelme 

 A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek részére 

adatkezelő által rendelkezésre bocsátott informatikai eszközöket – 

előzetes tájékoztatása mellett – adatkezelő az adatbiztonság érdekében 

rendszeresen ellenőrzi. 

 

- A kommunikációs hálózat védelme 

 Adatkezelő gondoskodik jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet 

biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök 

védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati 

védelem). 

 

- Hozzáférések: 

 Adatkezelő kialakítja a hozzáférés-jogosultság és ellenőrzés rendszerét, 

a jogosultságok kiosztás mechanizmusát. 

 A számítástechnikai eszközökhöz és az azon elérhető adatokhoz csak 

érvényes azonosítható jogosultsággal (felhasználónévvel és egyedi 

jelszóval) lehet hozzáférni; 

 A hozzáférést biztosító jelszavak rendszeresen lecserélésre kerülnek; 

 A hálózati kiszolgáló gépen (szerver) tárolt adatokhoz csak érvényes, és 

megfelelő jogosultsággal lehet hozzáférni; 

 Minden adathoz csakis az annak kezelésére kijelölt személyek férhetnek 

hozzá, egyben a rendelkezésre álló informatikai eszközök 

alkalmazásával meggátolja, hogy esetlegesen illetéktelen személyek 

hozzáférjenek a szerverhez, hálózathoz; 
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 A személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a helyiséget, 

ahol adatkezelés vagy adatfeldolgozás folyik, úgy hagyja el, hogy az 

adathordozókat elzárja, vagy a helyiséget bezárja. 

 A munkavégzés befejeztével az adathordozó elzárásra kerül. 

 

- Adathordozók védelme 

 Adatkezelő gondoskodik az adatállományok helyreállításának 

lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági 

mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, 

biztonsági mentés); 

 Adatkezelő gondoskodik az adatállományok, vírusok elleni védelméről 

(vírusvédelem); 

 Adatkezelő gondoskodik az adatállományok, illetve az azokat hordozó 

eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, 

egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események 

következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról 

(archiválás, tűzvédelem) 

 Adatkezelő a szerver teljes adatállományára vonatkozóan napi, valamint 

heti mentést is végez adathordozóra (a lementett adathordozó az erre 

kialakított és rendszeresített helyen és módon kerül biztonságos 

tárolásra); 

 Incidens esetén gyors hozzáférés és visszaállítás biztosítása. 

 

- Az adatkezelési folyamat folyamatos monitorozása 

 Az adatokat tartalmazó fájlok az adatkezelés céljainak teljesülését 

követően, illetve, ha adatkezelés határideje lejárt, jogalapja megszűnt 

visszaállíthatatlanul törlésre kerülnek; 

 A törlésről, megsemmisítésről adatkezelő jegyzőkönyvet készíteni. 

 

- Papíralapú dokumentumkezelés: 

 Az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, csak ők férhetnek 

hozzá az aktív kezelésben lévő iratokhoz; 
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 Az adatkezelésre szolgáló helyiségben, asztalon személyes adatot 

tartalmazó iratok csak munkavégzés céljából és annak tartama alatt 

vannak tárolva; 

 Az adatkezelést végző személy az adatkezelésre szolgáló helyiséget úgy 

hagyja el a munkavégzés során, hogy a kezelt dokumentumokat elzárja, 

illetve az adathordozót lezárja, amennyiben releváns az irodát bezárja, a 

munkavégzés befejeztével pedig a papíralapú adathordozót elzárja; 

 Amennyiben papíralapon kapott személyes adatok digitalizálásra 

kerülnek, a továbbiakban a digitálisan kezelt és tárolt dokumentumokra 

irányadó biztonsági szabályok alkalmazandók; 

 A dokumentumokat jól zárható, tűzvédelmi és vagyonvédelmi 

berendezésekkel felszerelt, papíralapú dokumentumok tárolására 

alkalmas, száraz helyiségben kerülnek tárolásra; 

 Személyes adatot tartalmazó irat az Egyesület épületéből csak az 

adatkezelő tudtával és engedélyével vihető ki; 

 Irat munkapéldányokat, rontott, egyéb felesleges iratokat 

iratmegsemmisítő géppel megsemmisítik. 

 

Elektronikis Információbiztonsági Szabályzat (EIBSZ) 

A hozzáférések, a titkosítás, a vírusvédelem, tűzfal, szoftverkörnyezet, 

szoftverfrissítés, távoli hozzáférés, vezeték nélküli hálózatok, hordozható 

eszközök, adattárolók, logolás és audit, mentések, használt eszközök lecserélése, 

fizikai biztonság, személyi tényezők, adminisztratív környezet e szabályzat 

előírásait is tartalmazó, részletes szabályozását az Szövetség Elektronikis 

Információbiztonsági Szabályzata (EIBSZ) tartalmazza. 

 

6. Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, 

legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti 

illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 
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- Amennyiben adatkezelő 72 órán belül nem jelenti be az incidenst, mellékeli a 

késedelem igazolására szolgáló indokokat; 

- Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, 

adatkezelő azokat további indokolatlan késedelem nélkül, később részletekben 

közli. 

 

Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi 

incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. 

 

Adatkezelő megvizsgálja, elemezi, hogy 

- A biztonság sérülése érinti-e személyes adatok biztonságát; 

- Kockázatos-e a biztonság sérülése az érintettek jogaira nézve, különös 

tekintettel, az incidenssel érintett adatok típusára, mennyiségére; 

- Milyen intézkedések tehetők a kockázatok csökkentésére; 

- Szükséges-e az adatvédelmi incidens bejelentése a hatóság felé; 

- Szükséges-e az érintettek értesítése. 

 

Adatkezelő a rendelkezésére álló adatok és az elemzés alapján dönt 

- Az esemény adatvédelmi incidensnek történő nyilvánításáról vagy; 

- Az adatvédelmi incidensnek nyilvánítás mellőzéséről. 

 

Amennyiben adatkezelő az eseményt adatvédelmi incidensként értékeli, úgy dönt annak 

alacsony, közepes vagy magas kockázatáról. 

 

Az adatvédelmi incidens kockázata 

- Alacsony, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve; 

- Közepes, ha az adatvédelmi incidens kockázata nem magas, de 

valószínűsíthetően kockázattal jár az érintettek jogaira nézve, és a negatív 

következményeket nem lehet intézkedésekkel hatékonyan elhárítani; 

- Magas, ha az adatvédelmi incidens az érintettekre jelentős vagy akár 

visszafordíthatatlan következményekkel vagy komoly nehézségekkel jár vagy 

járhat. 
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Alacsony kockázatú adatvédelmi incidenst adatkezelő kizárólag az adatvédelmi incidens 

nyilvántartásban rögzíti. 

Ha az adatvédelmi incidens közepes vagy magas kockázatú, adatkezelő dönt az 

adatvédelmi incidens következményeinek mérséklését célzó intézkedésekről. 

- Ezekben az esetekben adatvédelmi incidenst adatkezelő a tudomásszerzéstől 

számított 72 órán belül bejelenti a hatóság részére az incidensbejelentő 

rendszeren keresztül. 

- Magas kockázatú adatvédelmi incidens bekövetkeztéről az érintetteket – a 

megfelelő intézkedés megtétele céljából – adatkezelő tájékoztatja. 

 

7. Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve, adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

Az érintett részére adott tájékoztatásban adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az 

adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a következő információkat és 

intézkedéseket: 

- Az incidens jellege; 

- A további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetőségei; 

- Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; 

- Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett 

intézkedések, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges 

hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket; 

- Érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások 

enyhítését célzó javaslatok. 

 

Adatkezelőnek érintettet nem kell az szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 

bármelyike teljesül: 

- Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott 

végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok 

tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket – például a 
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titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel 

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné tették az adatokat; 

- Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, 

amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas 

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- A tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. 

 

Ha adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 

kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a 3. pontban 

említett feltételek valamelyikének teljesülését. 

 

8. Adattovábbítás 
 

Adatkezelő harmadik személy részére adatot csak: 

- Uniós jogban vagy hazai jogszabályban foglalt esetekben vagy; 

- Érintett hozzájárulásával továbbít, ha az adattovábbítás alkalomszerű és 

- Csakis akkor, ha az adatkezelés feltételei és garanciái minden egyes 

továbbítandó személyes adatra nézve teljesülnek. 

 

Adatkezelő csak olyan személyes adatot továbbít, amelynek jogszerű adatkezelője. 

 

Amennyiben az adattovábbítást jogszerűen teljesíteni nem lehet, vagy az igény 

elbírálásához szükséges információkat adatigénylő a felkérést követően sem jelölte meg, 

adatkezelő az adattovábbítást megtagadja. Adatkezelő a megtagadás tényéről és annak 

indokairól írásban értesíti az adatigénylőt. 

 

Adattovábbításra vonatkozó uniós jogi vagy hazai jogszabályi felhatalmazás hiányában, 

adatkezelő az érintettet, írásbeli nyilatkozat megtételére kéri, hogy kezelt adatai 

továbbításához hozzájárul-e, ha ügye elintézéséhez más adatkezelő megkeresése 

szükséges. 
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Az adattovábbításról adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet, a következő 

információkkal: 

- A kezelt személyes adatok továbbításának időpontja; 

- A továbbított adatok köre; 

- Az adattovábbítás jogalapja; 

- Az adattovábbítás címzettje (név, cím, székhely); 

- Az adattovábbításért felelős neve és elérhetősége. 

 

Adatkezelő minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása 

alapján továbbítja vagy átadja, felszólítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság 

követelményének. 

 

9. Jogorvoslatok 
 

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 
 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett 

jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése 

szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti jogszabályban vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat. 

 

Érintett a felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az adatkezelő intézkedése 

jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az adatkezelő érintett jogainak érvényesítését 

korlátozza, vagy e jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. 

 

Érintett a felügyeleti hatóság adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, 

ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsérti a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában meghatározott előírásokat. 

 

9.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 
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A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük 

a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem 

megfelelő kezelése következtében megsértették jogait. 

 

9.3. Az érintettek képviselete 
 

Érintett jogosult arra, hogy panaszának a nevében történő benyújtásával, jogainak nevében 

való gyakorlásával, valamint a kártérítési jognak a nevében történő érvényesítésével olyan 

nonprofit jellegű szervet, szervezetet, vagy szövetséget bízzon meg, amelyet valamely 

tagállam jogának megfelelően hoztak létre, és amelynek az alapszabályában rögzített céljai 

a közérdeket szolgálják, és amely az érintettek jogainak és szabadságainak a személyes 

adataik vonatkozásában biztosított védelme területén tevékenykedik. 

 

9.4. A kártérítéshez való jog és a felelősség 
 

Minden olyan személy, aki e rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem 

vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért adatkezelőtől kártérítésre jogosult. 

 

10. Nyilvántartások  
 

10.1. Adatkezelési nyilvántartás 
 

 

Fejléc 
Nyilvántartásra utaló bejegyzés 

 

 

 

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (EU rendelet)*/Adatkezelői 

nyilvántartás (Infotv.)* 
 

 

 

1. Adatkezelés megnevezése:  

 

2. Az adatkezelés sorszáma:  

 

3. Az adatkezelés az 
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a) EU rendelet* 

 

b) Infotv.* 

hatálya alá tartozik. (*megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

4. Adatkezelő neve és elérhetősége: 

a) Az adatkezelő megnevezése: 

 

b) Címe: 

 

c) Telefonszáma: 

 

d) Az adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége (ha van ilyen): 

 

e) A közös adatkezelő megnevezése (ha van ilyen): 

 

f) Címe: 

 

g) Telefonszáma: 

 

h) A közös adatkezelő képviselőjének neve, elérhetősége (ha van ilyen): 

 

i) Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetőségei: 

 

5. Az adatkezelés céljai: 

 

6. Érintettek kategóriái: 

 

7. A kezelt személyes adatok kategóriái: 

 

 8. Az adatkezelés jogalapja: 

 

9. Címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, 

ideértve a harmadik országbeli címzetteket vagy nemzetközi szervezeteket: 

 

9. Adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére történő továbbítására vonatkozó információk (ország vagy szervezet megnevezése, 

adatok köre, garanciák): 

 

10. A különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők: 

  - Amennyiben jogszabály írja elő, a pontos jogszabályi hivatkozás is 

- Amennyiben adatkezelő határozza meg, a törlés idejének meghatározása során 

figyelembe vett szempontok. 

 

11. Az alkalmazott technikai és szervezési intézkedések általános leírása. 

 

 

 Dátum 
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Aláírás 
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10.2. Összesített adatkezelési nyilvántartás 
 

 

Fejléc 
Nyilvántartásra utaló bejegyzés 

 

 

 

Adatkezelési tevékenységek összesítő nyilvántartása 
 

 

 

Adatkezelés 

sorszáma 

Adatkezelés 

megnevezése 

Érintettek 

kategóriái 

A kezelt 

személyes 

adatok 

kategóriái 

Az 

adatkezelés 

céljai 

Az 

adatkezelés 

jogalapja 

Törlési idő Adattovábbítás 

1.        

        

        

 

 

 

 Dátum 

 

 

Aláírás
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10.3. Adattovábbítási nyilvántartás 
 

 

Fejléc 
Nyilvántartásra utaló bejegyzés 

 

 

 

Adattovábbítási nyilvántartás 
 

 

 

Sorszám 
Továbbítás 

időpontja 

A továbbított 

adatok köre 

Az adattovábbítás 

jogalapja 

Az adattovábbítás címzettje 

(név, cím, székhely) 

Az adattovábbításért felelős 

neve és elérhetősége 

      

      

      

 

 

 Dátum 

 

 

 

Aláírás
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10.4. Betekintések nyilvántartása 
 

 

Fejléc 
Nyilvántartásra utaló bejegyzés 

 

 

 

Betekintés nyilvántartás 
 

 

 

Sorszám 
Betekintés 

időpontja 

Betekintő 

(név, cím, 

székhely) 

Betekintés 

jogalapja 
Érintett 

Betekintésben érintett 

személyes adatok 

A betekintésért felelős neve 

és elérhetősége 

       

       

       

 

 

 Dátum 

 

 

 

Aláírás 
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Jelen szabályzat az aláírás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. 

 

 

A Kettlebell Sportági Szövetség Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzatát a 2020. április 5-

én videóhívás útján megtartott Elnökségi ülése az E/7/2020 (IV.5.) számú határozatával 

elfogadta. 

 

Suhajda László  

elnök 
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