
 

 

Adatkezelési Szabályzat 

 

Alapadatok 

Az adatkezelő elérhetősége:  

▪ Név: Zöld Sportok Clubja 

▪ Postai cím: 3532. Miskolc, Bíró utca 10. 

▪ Adószám:  18406834-1-05 

▪ Weboldal: zoldsc.mozello.hu 

▪ E-mail: zoldsportokclubja@gmail.com 

1. Bevezető 

1.1. Jelen Adatkezelési Szabályzat a Zöld Sportok Clubja – (továbbiakban: ZSC) rendezvényein 

részt vevők (továbbiakban: Résztvevő) által önkéntesen megadott személyes adatok kezelésére 

vonatkozik. 

1.2. A ZSC civil szervezet, sportegyesület, gyalogos tájékozódási- és teljesítménytúrák, 

valamint futórendezvények szerevzésével foglalkozik.  

1.3. Résztvevő az a természetes vagy jogi személy, aki a regisztráció során adatainak 

megadásával jogosulttá válik a valamely rendezvényünkön a részvételre. A ZSC nem vállal 

felelősséget a Résztvevő vagy más által megadott adatok valóságtartalmáért.  

1.4. A jelen Adatkezelési Szabályzat megismerése után a Résztvevő hozzájárul, hogy megadott 

személyes adatait a ZSC jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje. 

  



 

 

2. Az adatkezelés elvei 

2.1. A ZSC - egyben adatkezelő - kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint 

végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös 

figyelemmel az alábbiakra: 

2.2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni. 

2.3. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. 

2.4. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, az adatgyűjtés csak a 

felhasználásnak megfelelő, minimálisan  szükséges mértékű lehet. 

2.5. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes 

adatokat haladéktalanul törölni kell. 

2.6. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek 

azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. 

2.7. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy 

szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő 

biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 

megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

2.8. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre 

vonatkozó információ esetében alkalmazni kell. 

2.9. A ZSC kizárólag a Résztvevő jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes 

adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra 

a célra, amelyet jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott, és amelyhez a Résztvevő a 

regisztráció során kifejezett hozzájárulását adta. 

2.10. A ZSC annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés 

teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. 

  



 

 

2.11. Jelen Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezések: 

• GDPR (General Data Protection Regulation): az Európai Unió új Adatvédelmi 

Rendelete 

• 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 

• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

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

• 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 

• 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 

• az 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 

• 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 az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

• 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 

• 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. 

2.11. ZSC adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 

jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 

• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.); 

• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól (különösen a 6.§-a); 

• 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlat tilalmáról; 

• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különösen a 155.§-a); 

• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különösen a 

13/A. §-a); 

• 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 

EASA/IAB-ajánlásról. 

2.12. A ZSC teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendeletében foglaltaknak. 

3. Az adatkezelés célja 

3.1. A ZSC által végzett adatkezelés közvetett célja, hogy a Résztvevő lakókörnyezetében, 

szándéka szerint az on-line közösségépítést eszközként használva, végül valódi helyi 

közösségeket hozzon létre a regisztrált Résztvevők között.  

3.2. Az adatkezelés közvetlen célja: 

• a rendezvényeinken Résztvevők egyértelmű azonosítása, a teljesítményük méréséhez és 

a díjazáshoz 

• egyesületi statisztikák készítése a résztvevők létszámáról, nem és korosztály szerinti 

megoszlásáról 

• éves szintű összesítő statisztikák készítése az egyesület és a partnerszervezetek számára, 

a résztvevők korosztályonkénti megoszlásáról. 

A Résztvevő az adatkezeléshez való hozzájárulását a rendezvényekhez való nevezési lapon, 

aláírásával teszi meg. 



 

 

4. Az adatkezelés jogalapja 

4.1. A személyes adatok felvétele és kezelése a Résztvevő önkéntes hozzájárulásán alapul, 

melyet a Résztvevő a nevezési lap kitöltésével ad meg. 

5. A kezelt adatok köre, adatkezelő, adatfeldolgozó 

5.1 Résztvevők adatai 

A ZSC rendezvényei kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során a 

szükséges személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor. A személyes adatok 

valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Résztvevő tartozik felelősséggel, minden adat 

megadása önkéntes és opcionális. A teljes átláthatóság érdekében a szolgáltatás során az alább 

felsorolt adatokat kezelhetjük: 

• Résztvevő neve: a Résztvevő azonosításához szükséges adat 

• Születési év: statisztikáinkhoz szükséges adat, névegyezés esetén a megkülönböztetést 

biztosító adat, életkori kedvezmény igénybevételéhez szükséges adat. 

• Település: statisztikáinkhoz szükséges adat 

• Sportegyesületi tagság: statisztikáinkhoz szükséges adat 

• Email cím: az esemény befejeztét követő esetleges kapcsolattartáshoz szükséges adat 

• Telefonszám: Biztonsági adat, ha valaki nem ér célba a túráinkról, keresni tudjuk 

5.2 Tagság adatai 

A ZSC tagnyilvántartásában a következő adatok szerepelnek: 

• Tag neve 

• Születési hely, idő 

• Tag édesanyja leánykori neve 

• Elérhetőségi adatok: lakcím, telefonszám, email cím 

• Iskolai végzettség 

• Foglalkozás, munkahely 

• Választott sportágak (az egyesületen belül) 

 

 

 



 

 

5.3. Adatfeldolgozók 

A ZSC az adatkezelési folyamat során adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és a kezelt adatokat 

a törvénybe foglalt kötelező adattovábbítás esetét kivéve (7. pont) harmadik személynek nem 

továbbítja. 

6. Az adatkezelés időtartama 

6.1. A ZSC a jelen Adatkezelési Szabályzatban, az alábbiakban meghatározott időtartam alatt 

kezeli a Résztvevő által megadott személyes adatokat: A ZSC az adott naptári évben 

keletkezett, résztvevőkkel kapcsolatos adatokat 5 évig őrzi, utána megsemmisíti.  A Résztvevő 

ilyen tartalmú kérése/rendelkezése alapján a ZSC a Résztvevő személyes adatait azonnal és 

véglegesen törli, és az adatkezelést megszünteti.  

6.2. A tagság adatait a tagság teljes időtartama alatt, illetve a kilépés után 5 tároljuk, ezután 

megsemmisítésre kerülnek. A tag kérésére kilépés után az adatait azonnali hatállyal törölni kell 

minden nyilvántartásból. 

7. Adattovábbítás 

7.1. A ZSC a Szolgáltatás működtetésével kapcsolatos személyes adatokat harmadik személyek 

részére nem továbbítja, azonban bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, 

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve 

jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik tájékoztatás adása, adatok 

közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az 

adatok körének megjelölése mellett a ZSC rendelkezésére bocsátja a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat. 

8. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása 

8.1. A ZSC fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot módosítsa. A Résztvevőket 

az egyesület weboldalán kapnak tájékoztatást a módosításról. A Résztvevő a módosítás 

hatálybalépését követő első nevezési lap kitöltésével elfogadja a módosított Adatkezelési 

Szabályzatot. 

 



 

 

9. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati 

lehetőségek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Szabályzatban ismertetett jogokkal, 

jogorvoslati lehetőségekkel a Résztvevő a személyazonosságának és az adattal való 

kapcsolatának igazolása esetén élhet. 

9.1. Adatok módosítása, törlése, zárolása 

9.1.1. A ZSC törli a Résztvevő személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés 

célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a 

bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az 

adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki. 

9. 2. Tájékoztatás 

A Résztvevő bármikor jogosult a ZSC-től tájékoztatást kérni az általa kezelt, Résztvevőre 

vonatkozó személyes adatokról az zoldsportokclubja@gmail.com címen. A Résztvevő 

kérelmére a ZSC tájékoztatást ad a Résztvevőre vonatkozó kezelt személyes adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és 

címzettjéről. A ZSC a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 

30 napon belül adja meg a Résztvevő által kért tájékoztatást. 

9.3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 

A Résztvevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, 

1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ZSC-re vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 

jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével); 

2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint 

3. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Ha a ZSC a Résztvevő tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést 

megszünteti, és az adatokat zárolja. 



 

 

9.4. Jogorvoslat 

Ha a Résztvevő (vagy más érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet  

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 

Cím: 1145 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: www.naih.hu 

Telefon: +36-1-391-1400 

 

http://www.naih.hu/

