DOMBÓVÁRI VASUTAS ATLÉTIKAI ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
7200 Dombóvár, Fészek u. 3., Pk.60.098

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SPORTOLÓK RÉSZÉRE
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Dombóvári Vasutas
Atlétikai és Szabadidő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) az általa végzett adatkezelésekre
vonatkozóan az Egyesülettel létrejövő jogviszony létesítését megelőzően a sportolók részére
megfelelő tájékoztatást nyújtson.
1. Az Adatkezelő megnevezése
Adatkezelő neve: Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület
Rövidített neve. DOVASE
Adatkezelő székhelye: 7200 Dombóvár, Fészek utca 3.
Adatkezelő lajstromszáma: 17-Pk.60.098/2005.
Adatkezelő képviselője: Ingula Tamás elnök
Képviselő telefonszáma: +3620 243 5063
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: dovase2005@gmail.com
2. Az adatkezelés célja és jogalapja
2.1. Az Egyesület sporttevékenységében való részvételhez kapcsolódó adatkezelés
Az Egyesület sporttevékenységében részt vevő sportolók az alábbi adataikat a Jelentkezési lap
kitöltésekor az alábbi célból és jogalap alapján adják meg.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés célja:
Az
adatkezelés
jogalapja:
a sportoló családi és az Egyesület sporttevékenységében részt vevő A GDPR 6. cikk (1)
utóneve,
anyja
neve, sportoló azonosítása
bekezdés a) pontja
születési helye és ideje,
szerint,
az
az
a sportoló fényképe
az egyes versenyeken való részvétel adatkezelés
érintett, azaz a
feltételeként, azonosítás céljából
kiskorú
sportoló állampolgársága
az egyes versenyeken való részvétel sportoló,
esetén törvényes
feltételeként meg kell adni
sportoló lakcíme
az Egyesület és a sportoló közötti rendszeres képviselőjének
hozzájárulásán
kapcsolattartáshoz szükséges
sportoló TAJ száma
sportbalesetek esetén szükséges orvosi ellátás alapul.
igénybevételéhez, ill. az egyes versenyeken
való részvétel feltételeként meg kell adni
sportoló
testmagassága, a sportoló számára az Egyesület által
testsúlya,
cipő
és biztosított
felszerelés
méretének
pólómérete
meghatározása
törvényes képviselő neve, a kiskorú sportoló törvényes képviselőjének
anyja neve, születési helye azonosítása
és ideje, lakcíme, levelezési
címe
törvényes
képviselő a kiskorú sportoló törvényes képviselőjével
telefonszáma, e-mail címe
történő rendszeres kapcsolattartás
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2.2. Az Egyesület sporttevékenységében sportszerződés alapján részt vevő sportolók adatainak
kezelése
Az Egyesület sporttevékenységében részt vevő sportolók az alábbi adataikat a sportszerződés aláírása
során az alábbi célból és jogalap alapján adják meg.
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés jogalapja:
a sportoló családi és az Egyesület sporttevékenységében A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
utóneve, születési neve, részt vevő sportoló azonosítása
b)
pontja
alapján
az
anyja neve, születési helye
adatkezelés olyan szerződés
és ideje
teljesítéséhez
szükséges,
sportoló lakcíme
az Egyesület és a sportoló közötti amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés
kapcsolattartáshoz szükséges
leigazolás
dátuma, az Egyesület sporttevékenységében megkötését megelőzően az
érintett
kérésére
történő
nyilvántartási száma
részt vevő sportoló azonosítása
lépések
megtételéhez
törvényes képviselő neve, a kiskorú sportoló törvényes
születési helye és ideje, képviselőjének
azonosítása
és szükséges
anyja
neve,
levelezési címe

lakcíme, kapcsolattartás céljából

2.3. A Sportoló versenyengedélyével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A sportoló versenyeken való részvételre jogosító sportolói igazolványának
(versenyengedélyének) megszerzéséhez szükséges eljárás lefolytatása.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, további jogalap a Stv. 3. §
(3) a) pontjában foglalt rendelkezés: a versenyengedély tartalmazza a versenyző képmását,
nevét, születési helyét és idejét, a Magyar Atlétikai Szövetség Igazolási, Nyilvántartási és
Átigazolási Szabályzatának 1. pontja előírja a TAJ-szám megadását, Stv. 6. §-a alapján az
amatőr sportoló a versenyengedély iránti kérelmét a spotszervezetén keresztül nyújthatja be.
A kezelt adatok köre: A sportoló képmása, neve, születési helye és ideje, TAJ száma.
2.4. A Sportoló sportorvosi engedélyével kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja: A versenyengedély megszerzéséhez szükséges eljárás lefolytatása, tekintettel
arra, hogy a versenyengedély - amennyiben a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi
hálózatról szóló kormányrendelet kivételt nem tesz - csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait
tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes [Stv. 3. § (4)]
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, további jogalap a
sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004.(VII.13.)
Kormányrendelet mellékletében foglaltak: a sportorvosi engedély tartalmazza a versenyző
képmását, nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, a Stv. 6. §-a alapján az amatőr sportoló a
versenyengedély iránti kérelmét a sportszervezetén keresztül nyújthatja be.
A kezelt adatok köre: A sportoló képmása, neve, születési helye és ideje, lakcíme, egészségügyi
alkalmasságára vonatkozó adat.

2.5. Az Egyesület honlapján és kiadványain történő adatkezelés
Az adatkezelés célja: Az Egyesület, illetve a sportoló sporttevékenységének dokumentálása, az
Egyesület tevékenységének népszerűsítése és a sportoló sportsikereinek bemutatása céljából az
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Egyesület a sportolóról fényképfelvételeket készít, melyet saját honlapján, az Egyesület
tevékenységét bemutató tájékoztató anyagokon, plakátokon nyilvánosságra hoz.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett,
azaz a sportoló, kiskorú esetén törvényes képviselőjének hozzájárulásán alapul.
A kezelt adatok köre: A sportoló képmása, családi és utóneve.
3. A személyes adatok forrása
Az Egyesület csak olyan személyes adatokat kezel, amelyeket a sportolótól vagy törvényes
képviselőjétől gyűjt.
4. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
A Egyesület a személyes adatok kezelése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
A személyes adatok továbbítása a 2.1.-2.4. pontban foglalt adatkezelésekkel kapcsolatosan kizárólag
a Magyar Atlétikai Szövetség részére történik meg.
A nem a Magyar Atlétikai Szövetség által szervezett sporteseményeken való részvétel esetén az
adattovábbítás a sportoló vagy törvényes képviselője külön hozzájárulása alapján történik.
Egyéb adattovábbításra kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kerülhet sor.
5. A személyes adatok tárolásának időtartama
Amennyiben a Sportoló és az Egyesület közötti jogviszony:
a) belépési nyilatkozattal jön létre, a nyilatkozat létrejöttét követő 5. év végéig,
b) sportszerződéssel jön létre, a sportszerződés lejártát (kiskorú esetében legfeljebb 1 év, nagykorú
esetében legfeljebb 3 év) követő 5. év végéig,
c) egyéb okból szűnik meg, a megszűnést követő 5. év végéig
kezeli az Egyesület a Sportoló személyes adatait.
Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama e
jogszabályban meghatározott időtartam.
A tájékoztató 2.1. és 2.5. pontjában foglalt esetekben az Egyesület a személyes adatokat a
hozzájárulás visszavonásáig kezeli, kivéve, ha a személyes adatok további megőrzését az Egyesület
számára jogszabály írja elő vagy az Egyesület jogos érdeke a további adatkezelést lehetővé teszi. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
6. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei
Amennyiben a sportoló a 2.2. pontban foglalt adatokat nem adja meg, a sportszerződés megkötésére
nincs lehetőség, ennek jogkövetkezménye, hogy a sportoló versenyengedélyt nem tud szerezni.
Amennyiben a sportoló a 2.3.-2.4. pontban foglalt adatokat nem adja meg, a sportoló
versenyengedélyt nem tud szerezni.
7. Az Egyesület adatkezelésével kapcsolatban a sportolót megillető jogok
Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Egyesület kezeli, az Egyesület
adatkezelésére vonatkozóan a következő jogosultságok illetik meg:
a) tájékoztatáshoz való jog,
b) hozzáféréshez való jog,
c) helyesbítéshez való jog;
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d) elfeledtetéshez való jog;
e) adatkezelés korlátozásához való jog;
f) adathordozhatósághoz való jog;
g) tiltakozáshoz való jog.
8. Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Egyesület a személyes adatainak kezelése során megsértette a
hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor
a) panaszt nyújthat be a Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: www.naih.hu)
b) lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni.

Dombóvár, 2020.01. 15.

Ingula Tamás
az Egyesület elnöke
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