Amatőr sportolói szerződéshez kapcsolódó
adatvédelmi tájékoztató
GDPR-adatfeldolgozói nyilatkozat a Kecskeméti
Junior Sport Nonprofit Kft. sportolói számára
Hatályos: 2020. 10. 12-től
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Juniorsport Kft.”) az általa a
társaság amatőr sportoló jogviszonyokkal összefüggésben, a személyes adatok kezelését a
jelen tájékoztatás (a továbbiakban: Tájékoztató) alapján a következők szerint végzi.

1. Általános Információ
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a szerződéskötéshez kapcsolódóan megszerzett adatokat a
jelen Tájékoztatóban foglaltaknak az Európai Parlament és Tanács (EU) 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
2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó
további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai
kezelésre kerülnek) adatait kizárólag jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a
tisztességes és törvényes adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt,
hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

2. Tájékoztatóban használt egyes fogalmak
Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza.
Ennek megfelelően:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármilyen információ.
érintett: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
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azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, 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, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából.
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.
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 a további ilyen információt külön tárolják és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy az azonosított, vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt az adatot nem lehet kapcsolni.
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármilyen módon – centralizált,
decentralizált, funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
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.
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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címzett: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy
bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a természetes adatokat közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy 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
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
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.
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
adatvédelmi incidens: a biztonság oly sérülése, amely a továbbított, tárolt, vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan
hozzáférést eredményezi.

3. Adatkezelő
Adatkezelő neve: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Székhelye: H-6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
Cégjegyzékszáma: 03 09 131712
E-mail címe: info@juniorsportkft.hu
Telefonszáma: +36 76 500 320
Adatvédelmi tisztviselő neve: Szelei Tamás
E-mail címe: adatvedelem@juniorsportkft.hu
Telefonszáma: +36 20 804 6510
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4. Adatfeldolgozók
Adatfeldolgozó neve: Magyar Atlétika Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Cégjegyzékszáma: 00 18 158407
E-mail címe: titkarsag@atletika.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6843
Adatfeldolgozó neve: Magyar Asztalitenisz Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Cégjegyzékszáma: 00 18 159769
E-mail címe: moatsz@moatsz.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6840
Adatfeldolgozó neve: Magyar Birkózó Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail címe: iroda@birkozoszov.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6848
Adatfeldolgozó neve: Magyar Judo Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail címe: iroda@judo.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6865
Adatfeldolgozó neve: Magyar Jégkorong Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail címe: info@icehockey.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6863
Adatfeldolgozó neve: Magyar Kézilabda Szövetség
Székhelye: H-1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.
Cégjegyzékszáma: 00 18 161777
E-mail címe: mksz@mksz.hu
Telefonszáma: +36 1 435 4200
Adatfeldolgozó neve: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (Hungarian Basketball
Federation)
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Cégjegyzékszáma: 00 19 012504
E-mail címe: mkosz@hunbasket.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6825
Adatfeldolgozó neve: Magyar Ökölvívó Szövetség
Székhelye: H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Cégjegyzékszáma: 00 18 191815
E-mail címe: info@boxing.hu
Telefonszáma: +36 1 460 6879
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Adatfeldolgozó neve: Magyar Rögbi Szövetség
Székhelye: H-1027 Budapest, Horvát utca 14-24.
E-mail címe: rugby@rugby.hu
Telefonszáma: +36 30 450 5006
Adatfeldolgozó neve: Magyar Röplabda Szövetség
Székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 19.
Cégjegyzékszáma: 00 18 158713
E-mail címe: hunvolley@hunvolley.hu
Telefonszáma: +36 1 300 7250
Adatfeldolgozó neve: Magyar Úszó Szövetség
Székhelye: H-1007 Budapest Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.
E-mail címe: musz@musz.hu
Telefonszáma: +36 1 265 5299
Adatfeldolgozó neve: Magyar Vízilabda Szövetség
Székhelye: H-1007 Budapest Margitsziget, Hajós Alfréd Sportuszoda Pf: 250.
E-mail címe: waterpolo@waterpolo.hu
Telefonszáma: +36 70 430 7010
Adatfeldolgozó neve: AB Holding Kft.
Székhelye: H-6000 Kecskemét, Kőrösihegy 200.
Cégjegyzékszáma: 03 09 123952
E-mail címe: info@abholding.hu
Telefonszáma: +36 20 536 8728
Adatfeldolgozó neve: Facebook Inc.
Székhelye: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA.
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://www.facebook.com/business/gdpr
Adatfeldolgozó neve: Google Inc.
Székhelye: 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

5. Adatkezelés célja
a) az amatőr sportolói szerződés létrejötte az Adatkezelő és amatőr sportoló között,
b) az érintett sportághoz kapcsolódó szövetségi tagság (leigazolás) megszerzése, mely a
versenyeken való részvétel elengedhetetlen feltétele,
c) saját- vagy más sportszervezetek által biztosított rendezvényeken, eseményeken,
versenyeken való részvétel,
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d) a Juniorsport Kft. nyomtatott és elektronikus médiafelületén – beleértve a
Juniorsport Kft. közösségi médiafelületeit is –, valamint a sportszervezet tájékoztató-,
ismeretterjesztő- és reklámkiadványaiban történő szereplés.

6. Személyes adatok köre, tárolásának ideje, adattovábbítás
Személyes adatok kezelésére jelen Tájékoztató 1. sz. mellékeltét alkalmazzuk.
Személyes adatok kezelése során a bekért adatokat kétféle kategóriába soroljuk:
a) Kötelezően megadandó személyes adatok köre, melyek elengedhetetlenül
szükségesek az amatőr sportolói szerződés létrejöttéhez, a szövetségi tagság
(leigazolás) megszerzéséhez és a versenyeken való részvételhez.
A kitöltendő adatlapokon a kötelezően megadandó személyes adatok körét csillag*
megjelenítésével jelöljük.
b) Megfelelő tájékoztatáson és személyes hozzájáruláson alapuló személyes adatok
köre, melyek a bővebb kapcsolattartás, vagy médiamegjelenés végett szükségesek.
Az alábbi táblázat tartalmazza az Ön által megadott személyes adatok körét, az adatkezelés
jogalapját, az adatkezelés célját és az esetleges további adatfeldolgozókat:

Kezelt személyes adat
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Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Adattovábbítás

Név

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Lakcím

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Adóazonosító jel

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

TAJ szám

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Anyja neve

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Születési hely

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Születési idő

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Személyi igazolvány szám

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Telefonszám

kiskorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás
nagykorú esetén: szerződéses
jogalap

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

E-mail cím

kiskorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás
nagykorú esetén: szerződéses
jogalap

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

Iskola igazgató neve

szerződéses jogalap

"mindennapos
testnevelés" igazolás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Osztályfőnök neve

szerződéses jogalap

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Anyakönyvi kivonat
másolat

szerződéses jogalap

szerződéskötés,
szövetségi tagság
megszerzése

szövetségi tagság
visszaigazolását követően

érintett szövetség felé

Cipő és ruhaméret

szerződéses jogalap

egyesületi mez és
felszerelés biztosítás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Profilkép

szerződéses jogalap

szerződéskötés

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

érintett szövetség felé

megfelelő tájékoztatáson
alapuló személyes hozzájárulás

médiamegjelenés a
weboldalon és a
közösségi média
felületeken (Facebook,
Instagram, Youtube)

hozzájárulás
visszavonásáig

tárhelyszolgáltató és
weboldal üzemeltető,
közösségi média
felületek: (Facebook,
Instagramm, Youtube)

Név

kiskorú esetén: szerződéses
jogalap
nagykorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Anyja neve

kiskorú esetén: szerződéses
jogalap
nagykorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Lakcím

kiskorú esetén: szerződéses
jogalap
nagykorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Telefonszám

kiskorú esetén: szerződéses
jogalap
nagykorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

E-mail cím

kiskorú esetén: szerződéses
jogalap
nagykorú esetén: megfelelő
tájékoztatáson alapuló
személyes hozzájárulás

kapcsolattartás

amatör sportolói
szerződés végleges
megszűnését követően

-

Hang- fényképvideófelvétel
Törvényes képviselő
esetén

A Juniorsport Kft. adatkezelési tevékenysége a személyes adatok tekintetében, az amatőr
sportoló szerződésének végleges megszűnésével összhangban megszűnik.
Végleges megszűnés okai a következők lehetnek:
a) közös megegyezéssel történő megszűntetés
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b) a jogszabályban foglalt határozott 1 éves időtartamra kötött amatőr sportolói
szerződés érdekmúlás miatti automatikus meghosszabításának hiánya
A Juniorsport Kft. igénybe veszi az online platformok nyújtotta szolgáltatásokat a közösségi
hálózatokon (Facebook, Instagram, Youtube) belül, abból a célból, hogy információkat
juttasson el s közvetlenül kommunikáljon ezen platformok aktív felhasználóival.
Közösségi hálózatokon belül kizárólag privát, úgynevezett zárt csoportokat használunk,
csoporthoz történő csatlakozás feltétele az admin jóváhagyása.

7. Adattovábbítás
A Juniorsport Kft. a személyes adatok tekintetében az amatőr sportolói szerződés létrejötte
végett kötelező jelleggel további adatfeldolgozókat köteles igénybe venni, melyet
adatfeldolgozók tekintetében jelen Tájékoztató 4. pontja, a kezelt személyes adatok
tekintetében jelen Tájékoztató 6. pontja tartalmaz.
Jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókon kívül, vagy a Juniorsport Kft. semmilyen
formában nem vesz igénybe. Személyes adatok más módon történő marketingcélú
felhasználása nem történik, profilalkotást a Juniorsport Kft. nem végez.

8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen az Informatikai Biztonsági
Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, melyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
csak az amatőr sportolói szerződés létrejöttéhez szükséges mértékben kezeli.
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat:
a) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága),
b) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás),
c) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
d) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás).

9. Az Ön rendelkezésére álló jogok
A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Juniorsport Kft. által kezelt személyes
adatok tekintetében
a) a személyes adataihoz hozzáférjen,
b) a személyes adatok helyesbítését kérje,
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c) a személyes adatok törlését kérje,
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje,
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a
Juniorsport Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik,
f) személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való
jog),
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

9.1.Jog gyakorlati lehetőségek

Fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre
küldheti el. Közös adatkezelés esetén az Önnel kapcsolatban álló Partner
adatkezelőhöz is fordulhat, melyről bővebb tájékoztatást a Partner által adott
adatkezelési tájékoztató tartalmaz.
A Juniorsport Kft. a kérelmet az annak beérkezésétől számított legrövidebb idő, de
legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntésről Önt írásban – vagy amennyiben
kérelmét e-mailben küldte meg részünkre – e-mailben tájékoztatja.
Amennyiben Ön nem ért egyet a Juniorsport Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy
a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

9.2.Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy a Juniorsport Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha az adatkezelés
folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon,
valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

9.3.Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Juniorsport Kft. indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.

9.4.Törléshez való jog (elfeledettséghez való jog)

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Juniorsport Kft. indokolatlan késedelem nélkül
törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtötték, vagy más
módon kezelik,
ha Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés
céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen,
ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
ha a személyes adatokat a Juniorsport Kft. jogellenesen kezelte,
ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
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A személyes adatokat a Juniorsport Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog
arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

9.5.Adatkezelés korlátozásához való jog

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását
kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által
meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

9.6.Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Juniorsport Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben
az esetben a Juniorsport Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

9.7.Adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Juniorsport Kft. közvetlenül továbbítsa
egy másik adatkezelő részére.

9.8. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön nem ért egyet a Juniorsport Kft. válaszával vagy intézkedésével,
akkor a GDPR 77. cikke alapján panasszal élhet az illetékes adatvédelmi felügyeleti
hatóságnál.
Az illetékes hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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10. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb alapelveink
a) a személyes adatok jogszerű és tisztességes, valamint az érintett számára átlátható
módon történő kezelése („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
b) a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű, összeegyeztethető és jogszerű
célból történő gyűjtése („célhoz kötöttség”)
c) a személyes adatok köre az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és a
szükséges mennyiségre korlátozott („adattakarékosság”)
d) a személyes adatok pontos és szükség esetén naprakészen tartása, pontatlan adatok
haladéktalan törlése vagy helyesbítése („pontosság”)
e) a személyes adatok az adott adatkezelés céljainak eléréshez szükséges ideig történő
korlátozott tárolása („korlátozott tárolhatóság”)
f) a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása és az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes adatkezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisítésének vagy
károsodásának védelme („integritás és bizalmas jelleg”)
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1. számú melléklet
ADATBEKÉRŐ LAP
amatőr sportolói szerződés megkötéséhez

(NYOMTATOTT NAGY BETŰKKEL KÉRJÜK KITÖLTENI!)
Gyermek adatai:
Név *:
Lakcím *:

TAJ száma *:
Anyja neve *:
Születési hely, idő *:
Személyi igazolvány szám *:
Telefonszám:
E-mail cím:

Iskola neve, címe *:
Iskola igazgató neve *:
Osztályfőnök neve *:

Szülő (törvényes képviselő) adatai:
Név *:
Anyja neve *:
Lakcím *:
Telefonszám *:
E-mail cím *:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megadott személyes adataimat a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (6000 Kecskemét, Izsáki út 1.) az Európai Parlament és
Tanács 2016/679 rendelete (továbbiakban GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII törvény alapján –
kizárólag amatőr sportolói jogviszony létesítése érdekében – kezelje, az adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott adatkezelőknek a meghatározott adatok tekintetében
továbbítsa, illetve megadott elérhetőségeimen személyre szabott módon kapcsolatba lépjen velem, a megvalósuláshoz szükséges mértékben és ideig felhasználja.
Jelen hozzájárulásom visszavonásig vagy amatőr sportolói jogviszonyom megszűnéséig érvényes. Bármikor jogosult vagyok a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit
Kft. részére adott hozzájáruló nyilatkozatomat részben, vagy egészben, jövőbeni hatállyal visszavonni, módosítani, vagy az adatok kezeléséről tájékoztatást kérni az
info@juniorsportkft.hu e-mail címen, vagy a 6000 Kecskemét, Izsáki út 1. címre küldött postai levélben.

AZ adatvédelmi tájékoztatóról bővebben a www.juniorsportkft.hu weboldalon olvashat!

Dátum: ___________________________

_________________________________
Aláírás (kiskorú esetén törvényes képviselő)

A *-al jelzett mezők kitölktése kötelező
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Hozzájáruló nyilatkozat a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
rendezvényein történő fénykép és videofelvétel készítéséhez
és felhasználásához

Alulírott: ...................................................................................................................................................
született (hely, év. hó. nap): ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
anyja neve: .............................................................................................................................................
lakcím: ....................................................................................................................................................

Jelen nyilatkozat aláírásával megerősítem, hogy személyemről a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
rendezvényein fénykép, illetve hang és videofelvétel készítéséhez kifejezetten

hozzájárulok
nem járulok hozzá

Hozzájárulás esetén a személyemről készített fénykép, vagy videofelvételek a Kecskeméti Junior Sport
Nonprofit Kft. kezelésében lévő nyilvánosan elérhető közösségi média felületekre (Facebook,
Instagram, Youtube), vagy saját tulajdonban lévő internetes oldalakra történő feltöltéséhez, valamint
saját tulajdonban lévő elektronikus, vagy nyomtatott tájékoztató illetve promóciós anyagokban történő
felhasználásához, kifejezetten

hozzájárulok
nem járulok hozzá

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásom esetén a készült fényképek, videofelvételek adatkezelője a
Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. Az adatkezelő a kezelt adatokat kizárólag a jelen nyilatkozatban
meghatározott célra használja fel. Az adatkezelés a hozzájárulás megadásától a hozzájárulás
visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása után a felvételeket az adatkezelő helyreállíthatatlanul
törli.
Minden esetben, ha a felvételeket a Kecskemét Junior Sport Nonprofit Kft. az eredeti céltól eltérően
kívánja felhasználni, az érintettek hozzájárulását kéri, lehetőséget biztosítva a további felhasználás
megtiltására.

Kecskemét, 20………………………………….
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