ÁLTALÁNOS
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2020 V2.0

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) meghatározza a Szövetség
által kezelt személyes adatok, nyilvántartások, adatbázisok felhasználásának rendjét.

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Az 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.) értelmező rendelkezése szerint adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal
együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végre
hajtatja. Az adatkezelő adatai:





Szervezet neve: Magyar Lovassport Szövetség (továbbiakban Szövetség)
Székhely: Nemzeti Lovarda 1087 Budapest, Kerepesi út 7.
E-mail cím: office@lovasszovetseg.hu
Telefonszám: +36 1 499 9950

2. A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA ÉS HATÁLYA





Biztosítja az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési
jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
Biztosítja, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki
maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve
megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.
Tájékoztatásul szolgál az érintetteknek a Szövetség adatkezelési gyakorlatának
bemutatására.

3. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK










2016. évi 679. számú EU rendelet (Európai Parlament és Tanács 2016. április 27.) 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 (a továbbiakban: GDPR)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2019. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: GDPR-Salátatörvény)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója a munkahelyi
adatkezelések alapvető követelményeiről (a továbbiakban: NAIH tájékoztatás)
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (a továbbiakban: NAIH ajánlás)
2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól (a (továbbiakban: Szvtv.)
2012. évi I. törvény A Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)
1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról (a továbbiakban:
Tbny.)
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1998. évi LXXVII. törvény az 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról
2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről (a továbbiakban: Atv.)
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szövetségek működéséről és támogatásáról
2004. évi I. törvény a sportról
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről
43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet - a doppingellenes tevékenység szabályairól
215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a
sportegészségügyi hálózatról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban: Fogytv.)
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól
(továbbiakban: Grt.)
2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról (továbbiakban: Fogyvédtv.)
2000. évi C. törvény a Számvitelről (továbbiakban: Számv.tv.)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.)

4. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
Az adatfeldolgozó az érintett személyes adatait kizárólag a Szövetség által meghatározott és
szerződésben rögzített célból, valamint a Szövetség utasításai szerint kezelheti, az
adatkezelés tekintetében önálló döntési jogosultsága nincs. Adatfeldolgozó titoktartási
kötelezettséget és szerződéses garanciákat vállalt a feladatai teljesítése közben megismert
személyes adatok megőrzésére vonatkozóan.
A Szövetség adatkezelést folytató munkavállalói: a mindenkori főtitkár, valamint munkaköri
leírás alapján irodavezető és általános adminisztrátori munkakört betöltő munkatársak.
A Szövetség külső adatfeldolgozói:




Cégnév: Hírös Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1066 Budapest, Ó utca 46. 4. emelet 2.
Adatkezelés célja: könyvelés, bérszámfejtés





Cégnév: Riderline Kft.
Székhely: 1087 Budapest, Kerepesi út 7.
Adatkezelés célja: tartalomszerkesztés, marketing és média





Cégnév: Topsoft Rendszerház Zrt.
Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
Adatkezelés célja: informatikai szolgáltatás, ügyfélkapu üzemeltetés, nyilvántartások
kezelése





Cégnév: Oxford One Zrt.
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság utca 15.
Adatkezelés célja: informatikai szolgáltatás, fejlesztés
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Cégnév: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adatkezelés célja: csomagszállítás





Cégnév: IT-Nav Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3300 Eger, Hatvani kapu tér 8. 3. em. 21.
Adatkezelés célja: Időpont foglaló rendszer üzemeltetése





Cégnév: CREON Heroes Zrt.
Székhely: 5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay Alajos utca 1.
Adatkezelés célja: Tárhely szolgáltatás





Cégnév: IT-NAV Hungary Kft.
Székhely: 3300, Eger, Hatvani kapu tér 8.
Adatkezelés célja: Tárhely szolgáltatás




Cégnév: Mailchimp - The Rocket Science Group
Székhely: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308
Adatkezelés célja: Hírlevélküldés



5. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA ÉS JOGCÍME
A Szövetség adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi
felhatalmazás alapján végzi.
Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan közölni.
Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
A Szövetség egyes tevékenységeihez tartozó adatkezelések:
5.1. TAGFELVÉTEL ÉS TAGNYILVÁNTARTÁS







Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont,
Sport. tv. 20. § (2), 22. § (2) a pont), a Szövetség jogos érdeke;
A kezelt adatok köre: tag neve, születési helye és ideje, elérhetőségi adatai
(telefonszám, lakcím, e-mail cím);
Az adatkezelés célja: szövetségi tagság nyilvántartása;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: aktív tagi státusz megszűnését követő 3 év;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: tagfelvétel és nyilvántartás
meghiúsulása.

5.2. LEIGAZOLÁS


Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont,
Sport. tv. 20. § (2), 22. § (2) a pont), a Szövetség jogos érdeke;
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A kezelt adatok köre: sportoló neve, születési helye és ideje, elérhetőségi adatai
(telefonszám, lakcím, email cím);
Az adatkezelés célja: leigazolás nyilvántartása, sporttörténeti archiválás;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: aktív sportolói tevékenység lejáratát követően az érintetti
hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: leigazolással kapcsolatos adatok
nyilvántartásának meghiúsulása, sporttörténeti nyilvántartás, archiválás sérülése.

5.3. SPORTSZAKEMBEREK REGISZTRÁCIÓJA ÉS NYILVÁNTARTÁSA







Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont,
Sport. tv. 20. § (2), 22. § (2) a pont), a Szövetség jogos érdeke;
A kezelt adatok köre: Név, végzettség, email, telefonszám, lakcím;
Az adatkezelés célja: A Szövetség által alkalmazott sportszakemberek nyilvántartása,
sporttörténeti archiválás;
Adattovábbítás: hazai versenyek szervezői részére 18 év alatti sportoló nevezése
esetén;
Az adatkezelés időtartama: aktív szakmai tevékenység lejáratát követően az érintetti
hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: sportszakember regisztráció és
nyilvántartás meghiúsulása, sporttörténeti nyilvántartás, archiválás sérülése.

5.4. SPORTLOVAK REGISZTRÁCIÓJA ÉS NYILVÁNTARTÁSA – SPORTIRODA







Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont,
Sport. tv. 20. § (2), 22. § (2) a pont), a Szövetség jogos érdeke;
A kezelt adatok köre: A tulajdonos neve, email címe, telefonszáma, címe;
Az adatkezelés célja: Sportlovak nyilvántartása, sporttörténeti archiválás;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: az aktív sport tevékenység megszűnését követően az
érintetti hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: sportlovak regisztrációjának
meghiúsulása, sporttörténeti nyilvántartás, archiválás sérülése.

5.5. ÜGYFÉLKAPU REGISZTRÁCIÓ






Az adatkezelés jogalapja: a Szövetség jogos érdeke, az érintett hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pont);
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakcím;
Az adatkezelés célja: az ügyfélkapun keresztül történő ügyintézéshez való
hozzáférés;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig;
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Az adatközlés hiányának esetleges következménye: online ügyfélkapu használatának
meghiúsulása.

5.6. SZABADIDŐLOVAS REGISZTRÁCIÓ ÉS NYILVÁNTARTÁS







Az adatkezelés jogalapja: a Szövetség jogos érdeke, az érintett hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) pont);
A kezelt adatok köre: név, cím, születési hely és idő, anyja neve, e-mail cím;
Az adatkezelés célja: adatbázisban történő nyilvántartás a tömegbázis szélesítése
érdekében;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: az érintetti hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az
aktív tevékenység befejezését követő 3 év;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: szabadidőlovas regisztráció és
nyilvántartás meghiúsulása.

5.7. REV KIÁLLÍTÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA








Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont,
Sport tv. 3. § (1), (3), (4), 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet);
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a versenyző képmása, neve, születési helye és
ideje, lakcíme, a versenyrendszer megnevezése, a sportág megnevezése, a
rajtengedély érvényességi ideje, a rajtengedély nyilvántartási száma, a rajtengedély
kiállításának dátuma, sportorvosi engedély;
Az adatkezelés célja: kötelező nyilvántartás, rajtengedély vizsga regisztráció;
Adattovábbítás: jogi kötelezettség teljesítésével összhangban;
Az adatokkezelés időtartama: aktív sportolói tevékenység lejáratát követően az
érintetti hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: rajtengedély vizsga kiadásának
és nyilvántartásának meghiúsulása, sporttörténeti nyilvántartás és archiválás
sérülése.

5.8. VERSENYSZERVEZÉS ÉS VERSENYEREDMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA







Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont), a
Szövetség jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont, Sport tv. 22. § (1) b) pont), a
versenyen résztvevő sportoló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont);
A kezelt adatok köre: sportoló neve, születési dátuma és email címe, egyesület, anyja
neve, engedélye érvényessége, verseny eredmények;
Az adatkezelés célja: Versenyek szervezése és versenyeredmények nyilvántartása és
közzététele, statisztikák készítése, sporttörténeti archiválás;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: aktív sportolói tevékenység lejáratát követően az érintetti
hozzájárulás visszavonásáig;
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Az adatközlés hiányának esetleges következménye: a versenyek szervezésének és
versenyeredmények nyilvántartásának meghiúsulása, sporttörténeti nyilvántartás és
archiválás sérülése.

5.9. DOPPINGELLENŐRZÉSSEL ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁS








Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (érintett hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) a) és c) pont), , Sport tv. 4. § (10), 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 4. § (2)
c) pont, 16.§, 20. §, Szövetség doppingellenőrzésre vonatkozó szabályzata);
A kezelt adatok köre: név, versenyző egyesülete, versenyeredmények;
Az adatkezelés célja: doppingellenőrzések végrehajtása és doppingvétség esetén
alkalmazott jogkövetkezmények nyilvántartása;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: az ellenőrzéstől számított 5 év (általános elévülési idő)
doppingvétség során alkalmazott jogkövetkezmény ideje, ha ez hosszabb időtartam;
Az
adatközlés
hiányának
esetleges
következménye:
meghiúsulna
doppingellenőrzések eredményeinek nyilvántartása,
a
jogkövetkezmények
alkalmazhatósága.

5.10.







Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) c) pont, Sport
tv. 4. § (10));
A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, cím, telefonszám, e-mail cím,
felfüggesztés ideje;
Az adatkezelés célja: a felfüggesztett sportolók nyilvántartásának vezetése;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: a felfüggesztés lejáratáig;
Az
adatközlés
hiányának
esetleges
következménye:
meghiúsulna
a
jogkövetkezmények alkalmazhatósága.

5.11.







FELFÜGGESZTÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

VERSENYEKKEL, EDZŐTÁBOROKKAL KAPCSOLATOS UTAZÁSOK MEGSZERVEZÉSE

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont), Szövetség
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1)
c) pont), Sport tv. 22. (1) b) és d) pont);
A kezelt adatok köre: Sportoló és edző neve, születési hely és idő, elérhetőségi adatok
(lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, email cím), utazás időpontja és helyszíne;
Az adatkezelés célja: Sportolók, edzők, szakemberek utazásának megszervezése
versenyeken, edzőtáborokon való részvételhez;
Adattovábbítás: szálloda, személyszállító társaság;
Az adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § bekezdése alapján az általános elévülési idő
5 év, számviteli bizonylatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kell
megőrizni (Számv.tv. 169. § (2));
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Az adatközlés hiányának esetleges következménye: meghiúsulna az utazások
Szövetség általi megszervezése.

5.12.

ELEKTRONIKUS ÉS POSTAI KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS KAPCSOLATTARTÁS,

PANASZKEZELÉS









Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (Sport tv. 3. § (6)), 1997. évi
CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. §), (GDPR 6. cikk (1) c) pont), az érintett
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont, Fgytv. 17/A. § (7));
A kezelt adatok köre: feladó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolatfelvétel
dátuma, csatolmányok;
Az adatkezelés célja: tájékoztatás, adatközlés és hozzájárulás bizonyítása,
panaszkezelés;
Adattovábbítás: incidens esetén jogszabályban meghatározott módon;
Az adatkezelés időtartama: 5 év vagy az érintetti hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: adatközlés / tájékoztatás /
hozzájárulás bizonyíthatóságának hiánya.

5.13.







Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) a) pont),
Szövetség jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont);
A kezelt adatok köre: feladó neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, kapcsolatfelvétel
dátuma, személyes ügyintézés oka, csatolmányok;
Az adatkezelés célja: adatközlés, időpontfoglalás személyes egyeztetésre;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: 1 év;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: időpontfoglalás meghiúsulása.

5.14.








MUNKAÜGYI ADATOK

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) a) pont), jogi
kötelezettség teljesítése;
A kezelt adatok köre: személyes adatok, munkakör betöltéséhez szükséges
személyes adatok, bérszámfejtéshez kapcsolódó személyes adatok, kapcsolattartás
adatai ld. Adatkezelési tájékoztató munkavállalók részére;
Az adatkezelés célja: munkaügyi folyamatok;
Adattovábbítás: Jogszabály által előírt kötelezettség teljesítése;
Az adatkezelés időtartama: Tbny., Atv., Mt. jogszabályokban meghatározott időtartam;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: foglalkoztatás meghiúsulása.

5.15.


ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS

ÁLLÁSHIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATOK

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) a) pont);
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A kezelt adatok köre: személyes adatok, munkakör betöltéséhez szükséges
személyes adatok, kapcsolattartás adatai ld. Adatkezelési tájékoztató álláskeresők
részére;
Az adatkezelés célja: meghirdetett állások betöltése;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: az állás betöltéséig, az értintetti hozzájárulás
visszavonásáig vagy az érintett hozzájárulása alapján max. 1 évig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: meghirdetett pozícióra történő
alkalmasság megállapításának ellehetetlenülése.

5.16.









Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont), Szövetség
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pont), jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk
(1) c) pont, Sport tv. 22. § (6), Civil Szervezetek tv. 2. § 20) pont, 17. § (3), érintetti
hozzájárulás;
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási és szállítási adatok;
Az adatkezelés célja: kereskedelmi tevékenység biztosítása;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: A Ptk. 6:22. § bekezdése alapján az általános elévülési
idő 5 év, számviteli bizonylatokat a szerződés megszűnésétől számított 8 évig kell
megőrizni (Számv.tv. 169. § (2));
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: vásárlás meghiúsulása.

5.17.







KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG

HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁS

Az adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás (Rendelet 6. cikk (1) a) pont);
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím;
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése;
Adattovábbítás: nincs;
Az adatkezelés időtartama: érintetti hozzájárulás visszavonásáig;
Az adatközlés hiányának esetleges következménye: hírlevél küldés meghiúsulása.

Amennyiben a Szövetség vagy az adatfeldolgozók más harmadik személyek felé továbbítják
az adatokat, arról nyilvántartást vezetnek. Az adattovábbításról szóló feljegyzésnek
tartalmaznia kell az adattovábbítás címzettjét, módját, időpontját, valamint a továbbított adatok
körét.
A Szövetség a kezelt adatokat a statisztikai és sporttörténeti kutatások céljára felhasználhatja
és statisztikai, sporttörténeti kutatási célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan
módon - az azt igénylő harmadik személynek átadhatja. A kutatási eredmények publikálására
harmadik személy kizárólag a Szövetség írásbeli engedélye alapján jogosult.
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6. AZ ADATOK KEZELÉSE, TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, BIZTOSÍTÁSA
A Szövetség az adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően bizalmasan kezeli. A megadott
elérhetőségeken a felhasználókat az általuk jóváhagyott ügyekben keresi meg. Telefonos
kapcsolatfelvétel esetén a telefonbeszélgetés nem kerül rögzítésre.
A Szövetség az általa kezelt adatokat az alábbi helyszínen őrzi: Nemzeti Lovarda 1087
Budapest, Kerepesi út 7.
A Szövetség a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az
adatok:





változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

A Szövetség és az általa igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak
informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás,
természeti csapások ellen. A Szövetség (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
A Szövetség felé interneten keresztül – bármely formában – továbbított üzenetek fokozottan
ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására,
illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen
veszélyek elhárítására a Szövetség mindent megtesz, ami ésszerűen megtehető és tőle
elvárható.

7. SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA
7.1. RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
A Szövetség a rendezvényen fellépőket, az előadókat, oktatókat, edzőket, illetve sportolókat
és a rendezvényeken résztvevő egyéb személyeket a rendezvényre küldött meghívóban
és/vagy jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja személyes adataik – arcképmásuk –
kezelésével kapcsolatos szabályokról:








Nem szükséges az érintett személy hozzájárulása, ha nyilvános közszereplésen,
közéleti szereplőről készítenek képmást, hangfelvételt. A jogalkalmazási gyakorlat
alapján a sportolók szervezett sporttevékenység kapcsán közszereplőnek, közéleti
szereplőnek minősülnek.
A 2004. évi I. törvény 71. § (1) g) értelmében néző a sportrendezvény helyszínére
akkor léptethető be, ha tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla képés hangfelvétel készíthető. A Ptk. 2:48. § (2) bekezdése értelmében tömegfelvétel
készítéséhez nincs szükség az érintett hozzájárulására.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulása visszavonásáig.
Az adatkezelés célja: a sportág népszerűsítése és oktatási cél.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont)
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A kezelt adatok köre: A személyeknek a hangja és a képfelvételeken látszódó
arcképmása és egyéb, a felvételek által rögzített személyes adatai.

7.2. NYILVÁNOS ADATBÁZISOK
A Szövetség a rá vonatkozó jogszabályok, valamint érintetti hozzájárulás alapján nyilvános
adatbázisokat
működtet
versenyzők,
sportszakemberek,
versenyeredmények,
felfüggesztések, fegyelmi ügyek és továbbképzésekkel kapcsolatos közérdekű információ
megosztása érdekében, melyeket a Szövetség hivatalos weboldalain tesz közzé.

8. ANALITIKA ÉS SÜTIK
A sütik (cookiek) egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el.
A Szövetség weboldalai a felhasználói élmény optimalizálása érdekében sütiket
használhatnak. Ezt a számítógépéről, illetve használt böngészőjéből bármikor törölheti a
felhasználó. Amennyiben a felhasználó nem fogadja el a sütiket, az oldal megfelelő használata
nem garantálható. A sütik használatáról részletes tájékoztatást a felhasználó részére a
weboldalakon található Süti tájékoztató tartalmaz.
A Szövetség weboldalai:

















www.lovasszovetseg.hu
dijugratoszakag.hu
www.dijlovasok.hu
military.lovasszovetseg.hu
fogatsport.hu
tavlovasok.hu
lovastorna.lovasszovetseg.hu
western.lovasszovetseg.hu
ugyfelkapu.lovasszovetseg.hu
www.dijugratas.hu
www.nevezesdijlovas.hu
nevezes.eventing.hu
nevezes.fogatsport.hu
nevezes.tavlovasok.hu
nevezes.lovastorna.hu
nevezeswestern.hu

A weboldalakon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl.
videók, képek) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy
viselkednek, mintha meglátogatott volna egy másik weboldalt.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket, vagy harmadik
féltől származó követőkódot használnak. Ezen oldalak adat- és információvédelmi
szabályaiért, gyakorlataiért a Szövetség nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szövetség
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tudomására jut, hogy a külső weboldal sérti a hatályos jogszabályokat, káros magatartást
végez, azonnali hatállyal eltávolítja oldaláról a linkeket.

9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek írásban a Szövetségtől az általa kezelt
személyes adataik kezelésének módjáról, jelezhetik törlési vagy módosítási igényeiket,
továbbá visszavonhatják a korábban megadott hozzájárulásukat.
Az érintettek törlési jogukat a jogszabályban kötelezően előírt adatkezelések esetén nem
gyakorolhatják.
9.1. A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG TARTALMA


Az érintett igénye alapján a Szövetség az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkében felsorolt információkat, valamint
a 15-22. és a 34. cikk szerinti tájékoztatásokat tömör, közérthető formában átadja.

9.2. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG TARTALMA




Az érintett megkeresésére a Szövetség tájékoztatást nyújt arról, hogy van-e
folyamatban rá vonatkozó adatkezelés. Amennyiben igen, az érintett jogosult
hozzáférésre a következők tekintetében:
 A rá vonatkozó személyes adatok;
 az adatkezelés célja(i);
 az érintett személyes adatok kategóriái;
 azon személyek, amelyekkel az érintett adatait közölték, vagy közölni fogják;
 az adatok tárolásának időtartama;
 a helyesbítéshez, törléshez, valamint az adatkezelés korlátozásához való jog;
 a bírósághoz, illetve felügyeleti hatósághoz fordulás joga;
 a kezelt adatok forrása;
 profilalkotás és/vagy automatizált döntéshozatal, illetve ilyen alkalmazásának
részletei, gyakorlati hatásai;
 a kezelt adatok harmadik ország vagy nemzetközi szövetség részére való
átadása.
A fentiek szerinti adatigénylés esetén a Szövetség az érintett részére kiadja a
kérelemnek megfelelő, általa kezelt adatok egy másolati példányát. Külön kérelemre
van lehetőség elektronikus úton való kézbesítést kérni a Szövetségtől. A Szövetség
minden további példányért oldalanként 500,- Ft-os adminisztrációs díjat kér. Az
igényelt adatok kiadásának határideje az igény átvételétől számított 30 nap.

9.3. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG


Az érintett kérheti a Szövetség által kezelt, rá vonatkozó pontatlan adatok
helyesbítését.
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9.4. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG




Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, úgy az érintett kérésére Szövetség
a legrövidebb időn belül, de legkésőbb 5 munkanapon belül, törli az érintettre
vonatkozó adatokat:
 Az adatok jogellenesen (jogszabályi felhatalmazás vagy személyes
hozzájárulás nélkül) kerültek kezelésre.
 Az adatok kezelése szükségtelen az eredeti cél megvalósításához.
 Az érintett visszavonja hozzájárulását az adatkezeléshez, és az
Szövetségnek nincs más jogalapja az adatkezelésre.
 A kérdéses adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
 A személyes adatokat a Szövetségre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek
teljesítéséhez törölni kell.
Az adatok törlését a Szövetségnek nem áll módjában elvégezni, ha az adatkezelés az
alábbiak bármelyikéhez szükséges a továbbiakban is:
 A Szövetségre vonatkozó jogszabályi előírások teljesítéséhez szükséges a
további adatkezelés.
 A véleménynyilvánításhoz és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges.
 Közérdekből.
 Archiválási, tudományos, kutatási vagy statisztikai célból szükséges.
 Jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez szükséges.

9.5. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG:




Amennyiben az alábbi indokok bármelyike fennáll, a Szövetség korlátozza az
adatkezelést az érintett kérelmére:
 az érintett vitatja a rá vonatkozó adatok pontosságát, ekkor a korlátozás arra
az időre vonatkozik, ameddig a kérdéses adatok pontosságának,
helyességének felülvizsgálata hitelt érdemlően megtörténik;
 az adatkezelés jogellenes, ugyanakkor az érintett kéri a törlés mellőzését,
csupán az adatkezelés korlátozását kéri;
 az adatkezeléshez már nincs szükség az adatokra, de az érintett kéri azok
további tárolását jogi igényei érvényesítéséhez vagy megvédéséhez;
Amennyiben a Szövetség korlátozást vezet be bármely kezelt adatra, úgy a korlátozás
időtartama alatt kizárólag akkor, és annyiban kezeli az érintett adatot, amennyiben:
 az érintett ehhez hozzájárul;
 jogi igények érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 más személy jogainak érvényesítéséhez vagy megvédéséhez szükséges;
 közérdek érvényesítéséhez szükséges.
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9.6. A VISSZAVONÁSHOZ VALÓ JOG


Az érintett jogosult a Szövetségnek adott hozzájárulását írásban bármikor
visszavonni. Ilyen igény esetén a Szövetség haladéktalanul és véglegesen törli
mindazon adatokat, amelyeket az érintettel kapcsolatosan kezelt, és amelyek további
tárolását jogszabály nem írja elő, vagy jogos érdekekhez fűződő jogok
érvényesítéséhez vagy megvédéséhez nem szükségesek. A hozzájárulás
visszavonásáig történt adatkezelés jogosságát a visszavonás nem érinti.

9.7. AZ ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG


Az érintett jogosult a Szövetség által a rá vonatkozó adatok, általánosan használt,
számítógépes szoftverrel olvasható formátumban történő továbbítását kérni egy másik
adatkezelő részére. A kérést a Szövetség a lehető legrövidebb időn belül, de
legkésőbb 30 napon belül teljesíti.

9.8. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL ÉS PROFILALKOTÁS


Az érintettet megilleti a jogosultság, hogy ne legyen alanya kizárólag automatizált
adatkezelésen (például profilalkotáson) alapuló olyan döntésnek, amely rá joghatással
lenne, vagy egyébként hátrányosan érintené. Nem alkalmazható ezen jogosultság, ha:
 az adatkezelés elengedhetetlen az érintett és a Szövetség közötti szerződés
megkötése vagy teljesítése céljából;
 az érintett kifejezetten hozzájárul ilyen eljárás alkalmazásához;
 alkalmazását jogszabály engedélyezi;
 szükséges jogi igények érvényesítéséhez vagy védéséhez.

10. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
Amennyiben a Szövetséghez a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy
a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a
kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.
Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti
határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról
a Szövetség írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.
A Szövetség a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
 az
érintett
ismételten,
lényegében
tájékoztatást/intézkedést;
 a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
 a kérelem túlzó.

változatlan

tartalomra

kér

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n)
kéri az adatok átadását, úgy a Szövetség az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen
átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget
jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér.
A Szövetség a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:
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 az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul
magas többletkiadást a Szövetségnek;
 a Szövetség nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét.

11. JOGORVOSLAT
Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogásolható dolgot
haladéktalanul jelezze azt a 1. pontban megadott elérhetőségek egyikén.

észlel,

kérjük,

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait a Szövetség és/vagy az adatfeldolgozók
megsértették, jogosult az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni.
Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken:






Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06-1/391-1400; fax: 06-1/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

12. HATÓSÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS
A Szövetség, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy
kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.
A Szövetség kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső
hatóság által megjelölt cél eléréséhez.

13. SZERZŐI JOGOK
A Szövetség weboldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldalakról
értesüléseket átvenni linkelt hivatkozással és az eredeti információ módosítása nélkül lehet. A
lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél fel kell tüntetni.
Érvényes: 2020. 12. 15-től visszavonásig.
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