
Személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi, 

adatkezelési tájékoztató 

 

Az Ipartechnika Győr Sportegyesület (továbbiakban: Sportegyesület) 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 (általános adatvédelmi rendelet) az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja. 

A Sportegyesület az egyesület tagjainak, pártoló tagjainak, felnőtt és kiskorú sportolóinak (továbbá 

kiskorú esetében szülőnek/gondviselőnek), az egyesület által foglalkoztatottaknak, az edzéseken, 

illetve a Sportegyesület által lebonyolított rendezvényeken, versenyeken részt vevő személyeknek 

(továbbiakban: Érintettek) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Sportegyesület 

ezúton tájékoztatja az Érintetteket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 

körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 

lehetőségeiről.  

 A Sportegyesület a tagok személyes adatait az egyesület alapításakor, az alapításhoz szükséges 

dokumentumokban rögzítette, és a keletkezett iratokban őrzi. Ezen személyes adatok a tagok neve, 

születési helye, és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványának, és lakcímkártyájának a száma, 

valamint adóazonosító, és személyi azonosító jele, telefonszáma, és e-mail címe, és aláírása.  

 A Sportegyesület a foglalkoztatottak személyes adatait a jogviszony keletkezésekor, a jogviszony 

keletkezéséhez szükséges dokumentumokban rögzíti, és a keletkezett iratokban őrzi. Ezen személyes 

adatok a foglalkoztatott neve, születési helye, és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi igazolványának, 

és lakcímkártyájának a száma, valamint adóazonosító, társadalombiztosítási, és személyi azonosító 

jele, telefonszáma, és e-mail címe, és aláírása.  

 A Sportegyesület felnőtt sportolók esetén az adatbekérő lapon, illetve a belépési 

szándéknyilatkozaton személyes adatokat kér be és tárol, melyet továbbít a Magyar Bowling és Teke 

Szövetség felé a sporttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése érdekében. Ezen adatok a 

sportoló neve, anyja neve, születési helye, születési ideje, TAJ száma, e-mail címe, mobil 

telefonszáma, állampolgársága, és lakhelye, útlevél száma és érvényessége, valamint a sportoló 

aláírása.   

 A Sportegyesület, a kiskorúak sportegyesületbe történő belépésekora belépési szándéknyilatkozaton 

személyes adatokat kér be és tárol, melyet továbbít a Magyar Bowling és Teke Szövetség felé a 

sporttal kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése érdekében. Ezen adatok a sportoló neve, 

anyja neve, születési helye, születési ideje, TAJ száma, e-mail címe, mobil telefonszáma, 

állampolgársága, és lakhelye, útlevél száma és érvényessége, valamint a sportoló aláírása, és a 

gondviselőjének neve, e-mail címe, mobil telefonszáma, és gondviselő aláírása. 

A Sportegyesület az általa lebonyolított rendezvények, versenyek esetében a rendezvényen, 

versenyen résztvevő személyektől személyes adatokat kér be és tárol. Ezen adatok a résztvevő neve, 

e-mail címe, esetlegesen telefonszáma. 



 

A személyes adatok felhasználásának részletezése tagok esetében: 

 Érintett neve: alapító okiratok készítéséhez, tagnyilvántartáshoz, tag/közgyűlési meghívó 

kézbesítéséhez, tag/közgyűlési jegyzőkönyv készítéséhez, valamint egyes esetekben (az 

egyesületben betöltött tisztségtől függően), az egyesület honlapján kapcsolattartási célból 

feltüntetésre kerül. 

 Érintett születési helye és ideje, anyja neve, személyi igazolványának és lakcímkártyájának a 

száma, valamint adóazonosító, és személyi azonosító jele, e-mail címe: az egyesület alapító 

irataiban kerül rögzítésre, és a keletkezett iratokban tárolódik. 

 Érintett lakcíme: alapító okiratok készítéséhez, tagnyilvántartáshoz, tag/közgyűlési meghívó 

kézbesítéséhez, tag/közgyűlési jegyzőkönyv készítéséhez. 

 Érintett telefonszáma: alapító okiratok készítéséhez, kapcsolattartási adatok 

hozzárendeléséhez, valamint egyes esetekben (az egyesületben betöltött tisztségtől 

függően), az egyesület honlapján kapcsolattartási célból feltüntetésre kerül. 

 Érintett aláírása: az egyesületi alapító okiratokon akaratnyilvánítás, a tag/közgyűlések 

jegyzőkönyvében jelenlét, és hitelesség igazolás, illetve külön nyilatkozaton igazolja, hogy 

elolvasta a Sportegyesület általános és adatvédelmi tájékoztatóját, és hozzájárul az abban 

foglaltak szerinti adatkezeléshez. 

A személyes adatok felhasználásának részletezése foglalkoztatottak esetében: 

 Érintett neve: a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok 

elkészítéséhez, munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési feladatokhoz, valamint egyes 

esetekben (az egyesületben betöltött tisztségtől függően), az egyesület honlapján 

kapcsolattartási célból feltüntetésre kerül. 

 Érintett születési helye és ideje: a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges 

dokumentumok elkészítéséhez, munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési feladatokhoz. 

 Érintett anyja neve: a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséhez, 

munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési feladatokhoz. 

 Érintett lakcíme: a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséhez, 

munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési feladatokhoz. 

 Érintett személyi igazolványának és lakcímkártyájának a száma: a jogviszony létesítéséhez 

szükséges dokumentumok elkészítéséhez, munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési 

feladatokhoz. 

 Érintett adóazonosító jele: a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok 

elkészítéséhez, munkaidő nyilvántartáshoz, bérszámfejtési feladatokhoz. 

 Érintett személyi azonosító jele: a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok 

elkészítéséhez. 

 Érintett telefonszáma: kapcsolattartási adatok hozzárendeléséhez, valamint egyes esetekben 

(az egyesületben betöltött tisztségtől függően), az egyesület honlapján kapcsolattartási 

célból feltüntetésre kerül. 

 Érintett e-mail címe: kapcsolattartási adatok hozzárendeléséhez. 

 Érintett aláírása: a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentumok elkészítéséhez, illetve 

külön nyilatkozaton igazolja, hogy elolvasta a Sportegyesület általános és adatvédelmi 

tájékoztatóját és hozzájárul az abban foglaltak szerinti adatkezeléshez. 



 

 A személyes adatok felhasználásának részletezése felnőtt sportoló esetében: 

 Sportoló neve: edzési/tábori jelenléti ívhez, beazonosításhoz, versenyekre történő 

nevezéshez, valamint a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Sportoló anyja neve: szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Születési helye, ideje: megfelelő korosztályi besoroláshoz, és a versenyekre történő 

nevezéshez, valamint a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Sportoló TAJ száma: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Sportoló e-mail címe: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

 Sportoló telefonszáma: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

 Sportoló állampolgársága: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Sportoló lakhelye: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Sportoló aláírása: igazolja, hogy elolvasta és elfogadta a Sportegyesület általános és 

adatvédelmi tájékoztatóját.  

A személyes adatok felhasználásának részletezése az egyesülethez csatlakozó 

kiskorú esetében: 

 Gyermek neve: edzési/tábori jelenléti ívhez, beazonosításhoz, versenyekre történő 

nevezéshez, valamint a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek anyja neve: szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek születési helye, ideje: megfelelő korosztályi besoroláshoz, és a versenyekre történő 

nevezéshez, valamint a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek TAJ száma: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek e-mail címe: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

 Gyermek telefonszáma: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

 Gyermek állampolgársága: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek lakhelye: a szövetségnek történő továbbításhoz. 

 Gyermek gondviselőjének neve,e-mail címe, telefonszáma, a kapcsolattartási adatok 

hozzárendeléséhez. 

 Szülő aláírása: beleegyezés a beiratkozásról, illetve igazolja, hogy elolvasta és elfogadta a 

Sportegyesület általános és adatvédelmi tájékoztatóját. 

 A személyes adatok felhasználásának részletezése a Sportegyesület által 

lebonyolított rendezvények, versenyek résztvevői esetében: 

 Résztvevő neve: beazonosításhoz, versenyekre történő nevezéshez. 

 Résztvevő e-mail címe: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

 Résztvevő telefonszáma: kapcsolattartási adatok hozzárendelése. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Tagok, és foglalkoztatottak esetében 

o Jogos érdek érvényesítése 

Felnőtt, gyermek sportolók és résztvevők esetében 



o Jogos érdek érvényesítése 

Fotó, videó: 

A Sportegyesület az edzéseken, valamint a versenyeken alkalmanként fotókat és videókat készít. A 

Sportegyesület az elkészült fotókat a weboldalán, közösségi oldalain használhatja. Amennyiben valaki 

nem szeretné, hogy fénykép/videó készüljön róla vagy gyermekéről, vagy, hogy az publikálva legyen, 

azt külön jeleznie kell a fotók, illetve videók készítésekor. 

Adatok kezelése: 

A fent említett adatok feldolgozását a Sportegyesület erre kijelölt személyei végzik az adatkezelő 

utasításai alapján, az adatkezelők a Sportegyesület Elnökségének tagjai. Az adatok kezelése és 

feldolgozása kizárólag az elnökségi tagok eszközein zajlik. Az eszközök és a szolgáltatások minden 

esetben jelszóval védett, biztonságos csatornán keresztül érhetők el. Az adatok tárolása, kezelése és 

feldolgozása az elnökségi tagok tulajdonában álló jelszóval védett személyi számítógépein valósulnak 

meg. Az elektronikus adattárolás mellett a Sportegyesület a székhelyén (9027 Győr, Puskás T. u. 9. 

1/7.) és a szolgáltatást végző helyén (9024 Győr, Orgona utca 10.) papír alapú formában is tárol 

adatokat, biztonságos zárt szekrényekben. 

Adatkezelők: 

A Sportegyesület Elnökségének tagjai. 

Ipartechnika Győr SE adatfeldolgozók: 

Az Elnökség által kijelölt személyek. 

Külsős adatfeldolgozók alkalmazottak esetében: 

A Sportegyesülettel szerződésben álló könyvelő, könyvelési, és bérszámfejtési feladatokhoz. 

Külsős adatfeldolgozók: 

• Magyar Bowling és Teke Szövetség, szövetségi nyilvántartáshoz, valamint a szövetség által 

rendezett verseny esetén a nevezéshez, és a verseny lebonyolításához szükséges adminisztrációhoz. 

• Más sportegyesületek, kizárólag az általuk szervezett verseny esetén a nevezéshez, és a verseny 

lebonyolításához szükséges adminisztrációhoz. 

Az adatkezelés időtartama: 

A sportegyesületi tagok, pártolói tagok esetében a tagsági jogviszony megszűnését (tagsági 

jogviszony megszűnése szabályozva a Sportegyesület alapszabályában) követő 5 évig megőrzi az 

adatokat, az 5 év letelte után az adatokat az adathordozókról, tárhelyről véglegesen törli, a papír 

alapú adatok pedig irat megsemmisítésre kerülnek. A Sportegyesületi foglalkoztatottak esetében a 

jogviszony megszűnését követő 5 évig megőrzi az adatokat, az 5 év letelte után az adatokat az 

adathordozókról, tárhelyről véglegesen törli, a papír alapú adatok pedig irat megsemmisítésre 

kerülnek.  A Sportegyesület a felnőtt sportolók, illetve a kiskorú sportolók (továbbá esetükben a 

szülő/gondviselő) adatait az egyesületbe lépéstől az egyesületi tagság megszűnéséig kezeli. A 

szolgáltatás megszűnése után az adatokat az adathordozókról, tárhelyről véglegesen törli, a papír 

alapú adatok pedig irat megsemmisítésre kerülnek. A szolgáltatás megkezdése az általános és 

adatvédelmi tájékoztató elolvasása, elfogadása, és az adatbekérő lap, belépési szándéknyilatkozat 



kitöltése után történik, amit az Érintett (kiskorú esetén szülő/gondviselő) aláírásával igazol. Az 

edzések, illetve a nyári/edző táborok esetén a szolgáltatás addig tart, amíg az érintett nem jelzi, hogy 

nem szeretné a továbbiakban igénybe venni a Sportegyesület szolgáltatásait, amit kilépési 

nyilatkozattal tehet meg. A kilépési nyilatkozatról a kilépő személynek kell gondoskodnia. A 

Sportegyesület vállalja, hogy 5 munkanapon belül teljesen törli a rendszeréből az igénylő adatait. 

Az adatkezelés időtartama felsőbb utasítás esetén: 

Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a Sportegyesületnek felsőbb utasítás alapján egy pályázat 

céljából bizonyos ideig meg kell őriznie minden, a pályázattal kapcsolatos adatot. Ezen adatokat a 

Sportegyesület a szolgáltatás megszűnése után sem törli, hanem a felsőbb utasító által kért ideig 

megőrzi. Az adatok kizárólag csak a pályázat hitelességének bizonyítása céljából, illetve a pályázat 

kiírója felé adatközlés céljából kerülnek további megőrzésre. 

Ügyfelek jogai: 

 Tájékoztatáshoz való jog: A Sportegyesület az érintettet az adatkezelést megelőzően, 

valamint a felhasználás során tájékoztatja az adatkezelés részleteiről. Az Érintettek 

tájékoztatást kérhetnek adataik kezeléséről. Az Érintett kérelmére a Sportegyesület 

tájékoztatást ad az Érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által 

feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 

adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – 

az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A Sportegyesület a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban adja meg a tájékoztatást. Az érintett 

tájékoztatását a Sportegyesület csak akkor tagadja meg, ha azt törvény lehetővé teszi. Az 

Adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. A 

Sportegyesület ebben az esetben tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. 

 Hozzáféréshez való jog: A Sportegyesület az adathozzáférés jogán betekintést enged az 

érintetteknek, saját személyes adataik megtekintésére. Az érintettek adatainak megtekintése 

előre egyeztetett időpontban lehetséges a Sportegyesület székhelyén, vagy a szolgáltatás 

helyszínén. 

 Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti, hogy a tévesen szereplő személyes adatát a 

Sportegyesület helyesbítse, vagy ha ez lehetséges saját maga elvégezze. Abban az esetben, 

ha a helyesbítendő adatok alapján rendszeres adatszolgáltatás történik, a Sportegyesület 

szükség esetén a helyesbítésről tájékoztatja az adatszolgáltatás címzettjét, illetve az érintett 

figyelmét felhívja arra, hogy a helyesbítést más adatkezelőnél is kezdeményeznie kell. A 

Sportegyesület – a helyesbített adat fajtájától függően – kérheti az érintettet az általa 

megadott adat igazolására. 

 Törléshez való jog: A Sportegyesület biztosítja a törléshez való jogot, tehát az Érintett 

bármikor kérheti az adatai törlését. Tagok, és alkalmazottak esetében ez a tagi illetve 

alkalmazotti jogviszony megszűnésével jár, és az adatok csak a megszűnést követő 5év letelte 

után kerülnek törlésre. Az egyesülethez igazolt gyermekek esetében amennyiben az Érintett 

adatai törlését kéri, abban az esetben a Sportegyesület által nyújtott szolgáltatásokhoz 

kapcsolódó adminisztrációs folyamatok nem teljesíthetők, ezért Érintett a Sportegyesület 

szolgáltatásait a továbbiak nem tudja igénybe venni. A törlés joga nem kivitelezhető abban az 

esetben, ha felsőbb utasítás miatt az adatokat meg kell őrizni! 



 Az adathordozhatósághoz való jog: A Sportegyesület biztosítja az adathordozhatóság jogát is, 

az ügyfél kérésre a saját adatait elviheti a Sportegyesület irodájából, szintén előre egyeztetett 

időpontban (az adathordozáshoz az ügyfélnek kell biztosítania az adathordozót). 

 Tiltakozáshoz való jog: Az érintett az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tiltakozhat 

személyes adatai kezelése ellen, − ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő 

vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 

adatkezelés esetén; − ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen 

üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint − a 

törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Ipartechnika Győr Sportegyesület adatai: 

Neve: Ipartechnika Győr Sportegyesület 
Székhelye: 9027 Győr, Puskás T. u. 9. 1/7. 
Telefonszáma: +36/30/520-4278 
Elektronikus elérhetősége: ipartechnika.se.gyor@gmail.com 

 

Az Érintettek részvételkor elfogadják az Adatvédelmi Tájékoztatóban 

foglaltakat, és hozzájárulnak a fentiekben meghatározott adatkezelésekhez. 


