Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
III. kerületi Torna és Vívó Egylet

1. A szabályzat célja
Jelen szabályzat célja a III. kerületi Torna és Vívó Egylet, (székhelye: 1037 Budapest, Kalap
utca 1-3.) adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a az Európai Parlament és
a Tanács (EU) 2016/679. rendeletben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek
figyelembevételével, mely által az Egyesület valamennyi szolgáltatásának igénybevétele
során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel
személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes
adatainak kezelése során.

2. Fogalom meghatározása
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 végrehajttatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adattovábbítás: az adat
hozzáférhetővé tétele.
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Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
Felhasználó: az a természetes személy, aki hírlevélre iratkozik fel, és ennek keretében
megadja az alábbi III. pontban felsorolt adatait.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatteljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Személyes adat: a meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy
több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
az érintettel helyreállítható.

3. Kezelt személyes adatok köre
Az úszásoktatás regisztrációja során a jelentkezőnek kötelezően meg kell adnia a következő
adatokat:

A jelentkező neve
Születési hely, idő
Anyja neve
Hivatalos értesítési cím/
Lakcím (emelet, ajtó is szerepeljen,
ha van)
Telefonszám
E-mail cím
Szülő/Gondviselő neve
Szülő/Gondviselő telefonszáma
Hivatalos e-mail cím, amelyre
minden hónapban kiküldjük az
aktuális bérlet dííjáról kiállított
számlát

4. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
Az Adatkezelésre az úszásoktatáson résztvevő önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a személy kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy az Egyesület a tevékenysége során az általuk közölt személyes
adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.
5. Az Adatkezelés időtartama
Az aktuális tanfolyam fennállása alatti időre, továbbá arra az időre szól, ameddig az
aktuális tanfolyammal kapcsolatban bármilyen igény érvényesíthető, illetve jogszabály
alapján az Egyesület adatközlési kötelezettsége fennáll.
6. Az úszásoktatásra jelentkező (adatszolgáltató személy) jogai
Az adatszolgáltató személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Egyesület által kezelt,
rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben
meghatározott módon. Az adatszolgáltató személy jogosult továbbá adatai törlésének
kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján. Egyesület az adatszolgáltató
személy kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait.

7. Adatbiztonság
A személyes adatok tárolása és feldolgozása az Adatkezelő székhelyén illetve a szerveren
történik. Az Adatkezelő megtesz minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai
biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvja a
jogosulatlan hozzáféréstől, elvesztéstől, illetőleg minden lehetséges fenyegetéstől. Az
Adatkezelő gondoskodik a személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok
fizikai védelméről.

8. Kapcsolattartás
Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja
a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött
levélben fordulhat az Egyesület erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább
megadott címre postázott levél formájában is felkeresheti az Egyesületet.
E-mail: tve@tve1887.hu
Levelezési cím: 1037 Budapest, Kalap u. 1-3.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: https://www.naih.hu/

