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KEREKED VITORLÁS KLUB ÁLTALÁNOS 
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
A Kereked Vitorlás Klub, székhelye Csopak, Örkény István sétány. 14, 8229 (a továbbiakban: KVK) az alábbiak szerint 
határozza meg a KVK adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: „Szabályzat”).   

 A jelen Szabályzat célja, hogy szabályozza a KVK személyes adatkezelési folyamatait és biztosítsa az érintettek (1.1. 
b) pont) jogainak érvényesülését. 

 

I. cikkely A SZABÁLYZAT HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK 

1.01. szakasz A Szabályzat személyi hatálya 
A Szabályzat személyi hatálya kiterjed    

a) A KVK által végzett adatkezelési tevékenységeket végző személyekre (munkavállalók vagy a KVK-val más 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek) és   

b) azokra a tagokra, és más természetes személyekre, akikkel kapcsolatban a KVK személyes adatokat kezel vagy 
feldolgoz („érintettek”). 

1.02. szakasz A Szabályzat tárgyi hatálya 
A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a KVK mint adatkezelő által kezelt, illetve személyes adatokra. 

1.03. szakasz Kapcsolódó jogszabályok 
A jelen Szabályzat elsősorban az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:  

a) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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”);  

b) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”);  
c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény 

(„Infotv.”);  
d) a munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény („Mt.”). 

1.04. szakasz Fogalmak alkalmazása 
Ahol a jelen Szabályzat másként nem rendelkezik, a Szabályzatban alkalmazott fogalmakat a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően kell értelmezni 

II. cikkely A KVK ADATKEZELÉSE 

2.01. szakasz Alapelvek 
Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a KVK tiszteletben tartja az adatvédelmi 
jog alapelveit, így  

- a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve”);  

- személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel („célhoz kötöttség 
elve”);  
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- csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges 
mértékben („adattakarékosság elve”);  

- a személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden észszerű 
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes 
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve”);  

- a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”);  

- a személyes adatokat oly módon kezeli, 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 
védelem („integritás és bizalmas jelleg elve”);  

- a személyes adatok kezelését a KVK oly módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő 
megfelelés igazolására („elszámolhatóság elve”). 

2.02. szakasz Az adatkezelés jogalapja 

(a) Személyes adatot a KVK kizárólag az alábbi esetekben kezel, ha az 
1. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez;  
2. adatkezelés a KVK-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;  
3. adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme miatt szükséges;  
4. adatkezelés a KVK vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, 

kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy 
alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, 
különösen, ha az érintett gyermek;  

5. az adatkezelés a KVK közérdekű tevékenységéhez szükséges. 

(b) Ha az adatkezelés jogalapja az 2.2.1. d) pont szerint meghatározott jogalap, úgy előzetes érdekmérlegelési 
teszt lefolytatása szükséges. Ezen teszt keretében   

a) meg kell határozni, hogy mi alkotja a KVK, vagy a harmadik fél jogszerű érdekét;  
b) meg kell vizsgálni, hogy mi alkotja az érintettek olyan érdekeit, vagy alapvető jogait és 
szabadságait, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. 

(c) Az előzetes mérlegelés eredményéhez képest, amennyiben az érdekmérlegelés eredménye nem egyértelmű, 
további garanciákat kell társítani az érintett jogainak védelmében. 

(d) Az adatkezelés integritása és bizalmas jellegének elve megvalósításának érdekében a KVK által kezelt adatok 
számítógépes nyilvántartásához kizárólag az Elnök és az általa megbízott munkavállalók rendelkezhetnek 
hozzáféréssel. Az adatokat tároló számítógépes rendszerhez való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, 
továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 
károsodásával szemben megfelelő informatikai megoldásokat alkalmaz a KVK. A KVK biztosítja, hogy a 
személyes adatokat tartalmazó számítógépes nyilvántartás csak olyan informatikai rendszerekben legyen 
tárolható, amely megfelel az érvényes adatvédelmi előírásoknak. 

(e) Az elszámoltathatóság elve alapján a 2.2.2.-2.2.3. pontok szerinti mérlegelés elvégzését és annak eredményét 
dokumentálni kell. 

  



 
 

3 

 

2.03. szakasz Az érintett tájékoztatáshoz és hozzáféréshez fűződő joga 
Az Érintettnek joga van információt kérni a személyes adataira vonatkozóan a KVK-től a Jogérvényesítés elnevezésű 
pontban szereplő elérhetőségeken. 

Az Érintettet kérelme esetében 1 hónapon belül tájékoztatjuk. Amennyiben a tájékoztatás kérése nem jogszerű, a 
kérés beérkezésétől számítva, legkésőbb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet a késedelem okáról, 
valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet jogorvoslati jogával. 

Külföldi állampolgárok esetében az Érintettnek joga van a lakóhelye szerinti hatósághoz is benyújtani panaszát. 

Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 
irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri 
tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás 
kérését megtagadhatjuk. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Érintett azonosítását követően e-mailben juttatjuk el 
az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon 
belül. 

Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az 
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét! 

2.04. szakasz A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a KVK késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait. 

2.05. szakasz A törléshez való jog 
Az Érintett kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, amennyiben: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük; 
- Érintett visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 

- Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 
jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 
- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást 

nyert, 
- a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 

- a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a 
számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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2.06. szakasz Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy az alábbi esetekben kérelmezze a személyes adatai korlátozását: 

- pontatlanul kezelt személyes adatok: az Érintett vitatja a személyes 
adatai pontosságát, vagy azokat rosszul rögzítettük, ez esetben 
korlátozzuk a személyes adatait. A korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a KVK ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát és korrigálja azokat. 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatai törlését, 
ehelyett kérelmezi azok felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelés célja megszűnt: a KVK-nak nincs szüksége a 
személyes adatokra adatkezelési célból, azonban az Érintett igényli 
azokat jogi igénye előterjesztéséhez vagy védelméhez, 

- az Érintett a GDPR 21. (cikk) (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatok 
kezelése ellen, 

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk 
megalapozza az adatkezelést. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni. 
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását 
megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Ügyfelünket. 
 

2.07. szakasz Az adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a KVK rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, 
és széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (XLS, XML, CSV) megkapja és azok 
továbbítását kérje egy másik adatkezelő részére. Ezen jogával csak abban az esetben élhet, ha joga 
hozzájáruláson, vagy szerződéses jogviszonyon alapul. 
 

2.08. szakasz A tiltakozáshoz való jog 
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes 
adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű 
jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak. Ennek érdekében a Klub eseti mérlegelést végez annak megállapítására, 
hogy van-e az érintett tiltakozását felülíró kényszerítő erejű jogos érdek.  
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2.09. szakasz Incidensek kezelése 

(a) A KVK az adatkezelésével összefüggésben bekövetkezett adatvédelmi incidenst a tudomására jutását 
követően indokolatlan késedelem nélkül, ha lehetséges, legkésőbb 72 órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnak. Ha a bejelentésre több mint 72 órával a tudomásra jutást követően kerül 
sor, a bejelentéshez mellékelni kell a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 

(b) A bejelentés nem kell megtenni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. A bejelentés elhagyásáról szóló döntést a KVK elnöke 
jogosult meghozni, mérlegelve az eset összes körülményeit. 

(c) A KVK nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, 
annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket 

(d) A KVK indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi 
incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

(e) A KVK az érintettet nem értesíti az adatvédelmi incidensről, ha   
1. megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az 

adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazta, különösen azokat az intézkedéseket 
– mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem 
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; vagy  

2. az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az 
érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem 
valósul meg; vagy  

3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé, amely esetben az érintetteket nyilvánosan 
közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja 
az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

III. cikkely ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE, ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

3.01. szakasz Adatfeldolgozó igénybevétele 
A KVK adatkezelőként csak olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelnek az Általános Adatvédelmi 
Rendelet előírásainak. Az adatfeldolgozási szerződést írásban kell megkötni, és annak eleget kell tennie az e pontban 
szabályozott tartalmi követelményeknek. 

• Igénybe vett adatfeldolgozók: 
o surveymonkey.com 
o google.com 
o wix.com 
o VIHAR 

  
 

3.02. szakasz További adatkezelők 
Az adatfeldolgozási szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót csak a KVK előzetes 
engedélyével vehet igénybe. Ha a KVK további adatfeldolgozó igénybevételéhez általános jelleggel járul hozzá, az 
adatfeldolgozási szerződésben ki kell kötni, hogy az igénybe vett további adatfeldolgozó személyének változásáról az 
adatfeldolgozó a KVK-t tájékoztatni köteles, a további adatfeldolgozó személyével szemben pedig a KVK kifogást 
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emelhet, melyet adatfeldolgozó köteles figyelembe venni. 
 

3.03. szakasz további adatfeldolgozó szolgáltatásainak igénybevétele 
Ha az adatfeldolgozó – a KVK hozzájárulásával – további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, 
adatfeldolgozó köteles erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazokat az adatvédelmi kötelezettségeket telepíteni, 
mint amelyek a KVK és az adatfeldolgozó között létrejött szerződésben szerepelnek. 

 

3.04. szakasz Szerződésbeli kikötések 
Az adatfeldolgozási szerződésben rögzíteni kell, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag a KVK írásbeli 
utasításai alapján kezelheti, beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet 
számára való továbbítását is. Ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó jogszabály írja elő, az 
alkalmazandó jogi előírásról az adatfeldolgozó a KVK-t az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha ezt az adott 
jogszabály fontos közérdekből tiltja. 

3.05. szakasz  
A szerződésben ki kell kötni, hogy a személyes adatokat csak olyan személyek kezelhetik, akik írásban titoktartási 
kötelezettséget vállaltak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

3.06. szakasz  
A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó köteles biztosítani az Általános Adatvédelmi Rendeletben 
foglalt adatbiztonsági követelményeket. 

3.07. szakasz  
A szerződésben ki kell mondani, hogy az adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a 
lehetséges mértékben segíteni köteles a KVK-t abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak 
gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében. 

3.08. szakasz  
A szerződésnek rögzítenie kell azt, hogy az adatfeldolgozó segíti a KVK-t az adatkezelés biztonságát, az adatvédelmi 
incidensek hatósági bejelentését, az érintettek az adatvédelmi incidensekről történő tájékoztatását, valamint az 
adatvédelmi hatásvizsgálatot és előzetes konzultációt illető kötelezettségei gyakorlásában. A szerződésnek ki kell 
mondania, hogy az adatfeldolgozó köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidensről A KVK-t haladéktalanul 
tájékoztatni. 

3.09. szakasz  
A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozás befejezését követően a KVK döntése alapján az 
adatfeldolgozó minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a KVK-nek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha 
az uniós vagy a magyar jog az személyes adatok tárolását írja elő. 

3.10. szakasz  
A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó a KVK rendelkezésére köteles bocsátani minden olyan 
információt, amely az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének 
igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a KVK vagy a KVK által megbízott más ellenőr által 
végzett auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is. 

3.11. szakasz  
A szerződésnek rögzítenie kell, hogy az adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatni köteles a KVK-t, ha úgy véli, hogy 
annak valamely utasítása sérti ezt az Általános Adatvédelmi Rendeletet, vagy valamely egyéb magyar vagy uniós 
adatvédelmi rendelkezést. 
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IV. cikkely AZ ADATKEZELÉSI ÉS ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA 
 

4.01. szakasz  
Adatkezeléseiről a KVK nyilvántartást vezet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal. 

 

V. cikkely JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

5.01. szakasz  
Szolgáltatónál 

Az Érintett panaszt tehet személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a KVK-nál, személyesen vagy 
postai úton, amennyiben személyes adatai kezelését sérelmezi. 
 
Adatkezelési panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatos szervezeti egység: Kereked Vitorlás Klub Iroda 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Turi Alíz 
Levelezési és panaszkezelési cím: Csopak, Örkény István sétány. 14, 8229 
Telefon: +36 1  30 966 2188 
E-mail: kereked@kereked.hu 
 

5.02. szakasz  
Hatóságnál 

Az Érintett panaszával az alábbi hatósághoz is fordulhat: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
 

5.03. szakasz  
Bíróság előtt 

Érintettnek lehetősége van továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény 
alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait. 
 

VI. cikkely EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
A KVK fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – a jogalapok kivételével - egyoldalúan módosítsa. 
Az adatkezelő bármely módosításra külön fel 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.április 1. napjától hatályos. 
 
 
Elnök 
Kereked Vitorlás Klub 



 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET AZ ADATKEZELÉSEK 
NYILVÁNTARTÁSA AZ ÁLTALÁNOS 
ADATVÉDELMI RENDELET 30.CIKKÉNEK (1) 
BEKEZDÉSE ALAPJÁN 

 
 

1. A KVK AZ ALÁBBI ADATKEZELÉSEKET FOLYTATJA: 
1.1. Sportolók/versenyzők tekintetében 

1.1.1. Igazolások 
1.1.2. Átigazolások 
1.1.3. Versenyengedély 
1.1.4. Sportorvosi igazolás 
1.1.5. Nevezés 

1.2. Versenyek bonyolítása/rendezése során 
1.2.1. Nemzetközi versenyek 
1.2.2. KVK versenyek 
1.2.3. GPS nyomkövetés 

1.3. Tagfelvétel során 
1.4. Újságírói akkreditáció során 
1.5. Fegyelmi ügyek során 
1.6. Kamerarendszer működtetésével kapcsolatosan 
1.7. Hírlevél küldéssel kapcsolatosan 
1.8. Honlap működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés 
1.9. Munkaszerződésekkel kapcsolatosan 
1.10. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszkezelés során 
1.11. Igényérvényesítés során 
1.12. Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan 
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2. SPORTOLÓKKAL/VERSENYZŐKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁLÉKOZTATÓ 

2.1. Az adatkezelés jogalapja 

A Sport tv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a versenyző köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi 
versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 
A KVK számára a KVK színeiben szereplő versenyzők nyilvántartását a Nemzetközi Vitorlásszövetség 
vonatkozó szabályai, valamint az Sport tv. 3.§-ban foglaltak is előírják. 
A KVK az igazolások során a részére előírt jogi kötelezettség teljesítéshez kezeli az adatokat a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja szerint. 

2.2. IGAZOLÁS 
2.2.1. Az adatkezelés célja 

A KVK a versenyek rendezése, Sport tv. előírásainak, valamint a Versenyszabályzatban foglaltaknak való 
megfelelés céljából kezeli az adatokat. A versenyrendszer szabályai megkövetelik, hogy a versenyzőket, 
és az őket tagként nyilvántartó sportszervezeteket a KVK nyilvántartsa. 

2.2.2. Kezelt adatok köre 
A KVK nyilvántartást vezet az amatőr és hivatásos sportolókról. A nyilvántartás tartalmazza a sportoló 
alábbi adatait: 
- nevét, 
- születési idejét, helyét, 
- anyja nevét, 
- lakcímét, 
- postai címét, 
- a sportszervezet nevét, 
- póló méretét, 
- email címét, 
- telefonszámát, 
- nemét, 
- World Sailing Azonosító számát. 
A 16 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a szülő, vagy törvényes képviselője hozzájárulása szükséges 
a fenti adatok megadásához és kezeléséhez. 

2.2.3.  Adatkezelés időtartama 
A Magyar Vitorlás Szövetség által üzemeltetett VIHAR rendszerben elérhetők a versenyző/sportoló 
tagságáig fennállásáig. 
 

2.3. ÁTIGAZOLÁS 
2.3.1. Az adatkezelés célja 

A KVK kezeli a sportoló átigazolásával kapcsolatos adatokat. A sportoló átigazolási kérelemben adja 
meg az adatait. Az átigazolással nem szűnik meg a sportoló igazolás során megadott adatainak 
kezelése. 

2.3.2. Kezelt adatok köre 
Átigazolási lap tartalmazza a sportoló alábbi adatait: 
- Neve; születési neve; 
- Egyedi azonosító, 
- Anyja neve, 
- Átadó sportegyesület neve, 
- Sportág 

2.3.3. Adatkezelés időtartama 
Az adatok elérhetők az átigazolással kapcsolatosan amíg a 
versenyző/sportoló az átigazolt egyesületnél, sportszervezetnél tag. 
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2.4. VERSENYENGEDÉLY 
2.4.1. Az adatkezelés célja 

A sportoló ahhoz, hogy bizonyos versenyen részt tudjon venni versenyengedéllyel kell 
rendelkezzen, amelyre vonatkozó kérelmet a KVK kezeli, tart nyilván és továbbítja a Magyar 
Vitorlásszövetség (MVSZ) felé  a Sport tv.-ben meghatározott tartalommal és adatokkal, aki a 
versenyengedélyt az előírások szerint kiadja. 

2.4.2. Kezelt adatok köre 
A versenyengedély tartalmazza: 
a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, 
b) a versenyző képmását, 
c) a versenyrendszer megnevezését, 
d) a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését, 
e) a versenyengedély érvényességi idejét, 
f) a versenyengedély nyilvántartási számát, 
g) a versenyengedély kiállításának dátumát, valamint 
h) mindazt, amit a sportszövetség a sportág jellegére és nemzetközi szövetségének 
követelményeire tekintettel szabályzataiban előír. 
 

2.4.3. Adatkezelés időtartama 
A KVK a versenyengedélyeket a kiadásától számított 4 évig tartja nyilván. 

2.4.4. Adattovábbítás/adatfeldolgozás, nyilvánosságra hozatal 
Tájékoztatjuk a sportolókat, hogy versenyengedélyeiket az alábbi szervezetek és személyek jogosultak 
megismerni és tárolni:  
- Sportinformációs Rendszerben (a továbbiakban: SIR) elérhetők az olimpikonok 
versenyengedélyei; 
- a Versenyengedélyekhez kapcsolódó sport orvosi igazolásokat és a Versenyengedélyeket az Országos 
Sportegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OSEI) 
is tárolja. 
 

2.5. SPORTORVOSI IGAZOLÁS 
2.5.1. Az adatkezelés célja 

A sportoló ahhoz, hogy egy versenyen részt tudjon venni versenyengedéllyel kell 
rendelkezzen, mely kiadásának előfeltétele az érvényes sportorvosi igazolás. A MVSZ 
kezeli a sportorvosi igazolásokat rendszerében. 

2.5.2. Kezelt adatok köre 
A Sportorvosi igazolás az alábbi adatokat tartalmazza a sportoló tekintetében: 
a) a nevét, 
b) születési helyét és idejét, 
c) anyja neve, 
d) TAJ száma, 
e) lakcíme, 
f) a sportorvosi igazolás érvényességi idejét, 
g) sportorvosi vizsgálat eredményét (versenyezhet vagy nem versenyezhet). 

2.5.3. Adatkezelés időtartama 
Az KVK a Sportorvosi igazolásokat annak érvényességéig tartja nyilván, illetve az 
érvényesség lejártát követően a rendszerben „nem rendelkezik érvényes sportorvosi 
igazolással” fog szerepelni a tagsági jogviszony megszűnéséig. 
 

2.6. NEVEZÉS 
2.6.1. Az adatkezelés célja 



 
 

4 

A versenyekre a sportolók/versenyzők nevezéssel tudnak jelentkezni a nevező egyesületen, 
sportszervezeten keresztül. A nevezéssel vehetnek részt a versenyeken. 

2.6.2. Kezelt adatok köre 
A nevezés során lehetőség van a VIHAR rendszerből a legénység kiválasztására. 
A legénység/versenyző alábbi adatai érhetők el a rendszerből: 

- neve; 
- születési ideje; 
- egyesülete neve; 
- érvényes sportorvosi engedély; 
- érvényes hajóvezetői engedély; 
- érvényes versenyengedély. 

2.6.3. Adatkezelés időtartama 
A KVK a nevezésekkel kapcsolatos adatokat az informatikai rendszerében tartja nyilván és az adott 
verseny lezárulásáig kezeli. 
A versenyzők adatai továbbra is elérhetők a VIHAR rendszerben. 
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3. VERSENYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
3.1. Az adatkezelés célja 

A KVK a versenyek rendezése céljából kezeli az adatokat az MVSZ rendszerén keresztül. A versenyrendszer 
szabályai megkövetelik, hogy az eredményeket és a versenyzőket a KVK nyilvántartsa. 

3.2. Az adatkezelés jogalapja 
A Sport tv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a versenyző köteles betartani a sportág hazai 
és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 
Az KVK számára a versenyen szereplő versenyzők, hajók nyilvántartását a Magyar Vitorlásszövetség 
vonatkozó szabályai, valamint az Sport tv. 3. §-ban foglaltak is előírják.  
A KVK a verseny regisztráció és nevezés során a részére előírt jogi kötelezettség teljesítéshez kezeli az 
adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint. 
A KVK jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezelheti a verseny 
dokumentáláshoz szükséges képfelvételt, videó felvételt. 
A KVK jogos érdekből, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezeli a versenyek 
eredményeit és az V. pontban meghatározott további adatokat. 

3.3. Adatkezelés időtartama 
Eredményt el nem érő, vagy nem mérvadó helyezés, verseny esetében a versenyzés befejezését követő 4 
évig megőrzi a KVK a versenyekkel kapcsolatos adatokat. 
Az MVSZ VIHAR rendszerében továbbra is elérhetők a versenyző haláláig az adatok tekintettel arra, hogy 
amatőr szinten is tovább sportolhat. 
A GPS nyomkövetés esetében az adatok kezelése a verseny lezárásáig tart.  
 

3.4. NEMZETKÖZI VERSENYEK 
3.4.1. Kezelt adatok köre 

A versenyzőkkel kapcsolatosan a regisztrációkor az alábbi adatok kezelése valósul meg: 
- az összes olyan, a nevezési feltételeket igazoló irat bemutatásra kerül, melyek nem lettek feltöltve 
vagy regisztrálva a VIHAR rendszerbe (a verseny utolsó napjáig érvényes sportorvosi igazolás, 
hajólevél, biztosítás és a felelős személy hajóvezetői engedélye); 
- hajóosztály által előírt érvényes felmérési bizonylat; 
- a versenyengedélyhez szükséges tagdíj befizetés igazolása; 
- a csapat képviselője (felelős személy) aláírásával igazolja a nevezést; 
- a csapat képviselője által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat; 
- a csapat képviselője által aláírt hajó nevezési egységcsomag; 
- állampolgárság. 

A verseny lefolytatását követően a verseny eredménye, valamint óvás esetében az óvással kapcsolatos 
adatok. 
 

3.5. KUPASOROZATOK 
3.5.1. Kezelt adatok köre 

A nevezőkkel kapcsolatosan a regisztrációkor az alábbi adatok kezelése valósul meg: 
- az összes olyan, a nevezési feltételeket igazoló irat bemutatásra kerül, melyek nem lettek feltöltve 
vagy regisztrálva a VIHAR rendszerbe (a verseny utolsó napjáig érvényes sportorvosi igazolás, 
hajólevél, biztosítás és a felelős személy hajóvezetői engedélye); 
- hajóosztály által előírt érvényes felmérési bizonylat; 
- a csapat képviselője (felelős személy) aláírásával igazolja a nevezést; 
- a csapat képviselője által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat; 
- a csapat képviselője által aláírt hajó nevezési egységcsomag. 

Versenyengedély nem szükséges a részvételhez. 
Az adatokat a KVK, mint a kupasorozat szervezője kezeli. 
 

3.6. KVK VERSENYEK 



 
 

6 

3.6.1. Kezelt adatok köre 
A versenyzőkkel kapcsolatosan a regisztrációkor az alábbi adatok kezelése valósul meg: 

- az összes olyan, a nevezési feltételeket igazoló irat bemutatásra kerül, melyek nem lettek feltöltve 
vagy regisztrálva a VIHAR rendszerbe (a verseny utolsó napjáig érvényes sportorvosi igazolás, 
hajólevél, biztosítás és a felelős személy hajóvezetői engedélye); 
- hajóosztály által előírt érvényes felmérési bizonylat; 
- a versenyengedélyhez szükséges tagdíj befizetés igazolása; 
- a csapat képviselője (felelős személy) aláírásával igazolja a nevezést; 
- a csapat képviselője által aláírt felelősségvállalási nyilatkozat; 
- a csapat képviselője által aláírt hajó nevezési egységcsomag. 

A verseny lefolytatását követően a verseny eredménye, valamint óvás esetében az óvással kapcsolatos 
adatok. 
 

3.7. VERSENY EREDMÉNYEK 
3.7.1. Kezelt adatok köre 

Tájékoztatjuk a Versenyzőket, hogy a versenyek tekintetében az alábbi adatokat is kezeljük: 
A versenyző tekintetében: 

- Verseny eredménye, 
- hajó neve, amellyel versenyzett, 
- versenyző klubja, vagy egyesülete, melynek tagja. 
- versenyről készült videó vagy képfelvétel. 
 

3.8. GPS NYOMONKÖVETÉS 
A versenyeken GPS kerülhet elhelyezésre a hajókra, mely igazolja, hogy a versenyző a versenyt kijelölt 
pályájának megfelelően teljesítette, valamint pontos koordinátát ad a hajó és a versenyzők tartózkodásáról 
egy esetleges veszélyhelyzet esetében. 
3.8.1. Kezelt adatok köre 

GPS koordináták, mellyel beazonosítható a versenyzők tartózkodása. 
3.8.2. Adatkezelés időtartama 

A verseny lezárásáig. 
3.8.3. Adatkezelés jogalapja 

A Sport tv. 2. § (4) bekezdés c) pontja alapján a versenyző köteles betartani a sportág hazai és 
nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat. 
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4. TAGFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

4.1. Az adatkezelés célja 
Természetes személyek a KVK Alapszabályának elfogadásával tagfelvételüket kérelmezhetik a 
Sportról szóló 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: Sport tv.) 20. § (2) bekezdése értelmében. 
Tagfelvételt kérelmezhetnek tagság keretei között természetes személyek. A KVK 
tagjait nyilvántartja. 
 

4.2. A kezelt adatok köre 
4.2.1. Rendes tagság, családtag, ifjúsági versenyző, vitorlástábor résztvevő esetében 

Az alábbi adatok: 
- neve; 
- anyja neve; 
- születési helye, ideje; 
- lakcíme; 
- telefonszám; 
- e-mail cím; 
- Gyermek esetében szülő hozzájárulása és a szülő adatai. 
A gyermek adataival kapcsolatosan 16 éves kornál fiatalabb gyermek esetében szülői 
hozzájárulás szükséges. 
 

4.3. Adatkezelés módja 
Az adatokat az ügyviteli rendszerben tároljuk. 
 

4.4. Adatkezelés időtartama 
Tagság fennállásáig. 
 

4.5. Adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapozza meg, vagyis a KVK jogszabályi 
kötelezettsége, hogy tagjaival a kapcsolatot tartani tudja és azokat nyilvántartsa. 
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5. ÚJSÁGÍRÓI AKKREDITÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
5.1. Az adatkezelés célja 

A KVK biztosítja az akkreditált újságírók részére a versenyeken való megjelenés és tudósítás lehetőségét. Az 
akkreditációval biztosítjuk a sajtó hivatalos megjelenését és egyéb kedvezményekben való részvétel 
lehetőségét. A sajtó akkreditáció önkéntes. 
 

5.2. Az adatkezelés jogalapja 
A KVK a megadott adatokat GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, vagyis a jelentkező 
önkéntes hozzájárulása szerinti jogalapon kezeli. 
 

5.3. Kezelt adatok köre 
Az akkreditációra jelentkező alábbi adatai: 

- név, 
- telefonszám, 
- e-mail cím, 
- média megnevezése. 
 

5.4. Adatkezelés időtartama 
A hozzájárulás visszavonásáig. 
 

 

 
6. FEGYELMI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
6.1. Az adatkezelés célja 

A Fegyelmi Szabályzatban foglaltak a KVK alapszabályában foglaltak megsértése esetében a fegyelmi eljárás 
lefolytatásának biztosítása a Sportszakemberekkel kapcsolatosan. 

 
6.2. A személyes adatok forrása 

A fegyelmi ügyekben az adatok egyrészt a KVK jelentéseiből, másrészt a fegyelmi eljárás alá vont 
Sportszakembertől vagy az MVSZ VIHAR rendszeréből származnak. 
 

6.3. Adatkezelés jogalapja 
A KVK adatkezelésének jogalapja a GDPR6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz a Sport tv. 12. § (1) bekezdése 
szerinti jogi kötelezettség teljesítése. 
A Sport tv. 12. § (1) bekezdése szerint a sportszövetség sportfegyelmi eljárást folytat le a versenyzővel, illetve 
a sportszakemberrel szemben, ha a sportszövetség verseny-, igazolási (nyilvántartási) és átigazolási, illetve 
egyéb szabályzataiban foglalt kötelezettségeit vétkesen megszegi. 
 

6.4. Kezelt adatok köre 
A fegyelmi ügyekben a határozatok nyilvánosságra hozatala is megvalósul, ahol a hivatalos 
értesítőben, a fegyelmi ügyben elmarasztalt versenyző/sportoló/szakember neve jelenik meg. 
A KVK honlapján abban az esetben kell közzé tenni a fegyelmi határozat rendelkező részét, amennyiben a 
sportszakembert 18 hónapot meghaladóan eltiltották a további szakma gyakorlástól. 
A fegyelmi eljárás lefolytatása során a versenyről készült felvétel és az egyéb jegyzőkönyvek 
használhatók fel a fegyelmi ügy elbírálásához. 
Az ügy elintézése során az érintett jogi képviselőjének adatai is az ügy iratai közé kerülhetnek, amennyiben 
a Versenyző/sportoló/sportszakember képviselőt bíz meg. 
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Tanú meghallgatás esetében a tanúk adatai is rögzítésre kerülnek a jegyzőkönyvekben. 
 

6.5. Adattovábbítás 
Az adatok átadása még a Fegyelmi Bizottság tagjai számára valósul meg, akik feladatukat megbízás alapján 
látják el. 
 

6.6. Adatkezelés időtartama 
A KVK az iratokat fegyelmi büntetés kiszabása esetében a fegyelmi büntetés elévülési idejéig tartja nyilván 
annak érdekében, hogy visszaesés kizárható legyen. 
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7. KAMERARENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a KVK székhelyén, kamerás megfigyelő rendszer működik. 
Adatkezelő neve: Kereked Vitorlás Klub. 
Székhely:  Csopak, Örkény István sétány. 14, 8229 
Tel:  06 30 966 2188 
E-mail: kereked@kereked.hu 
Honlap: www.kereked.hu 
 

7.1. Az adatkezelés célja 
A KVK a csopaki telepein és a kikötőben kamerás megfigyelő rendszert alkalmaz, hogy biztosítsa vagyona, 
valamint a személyek védelmét. 
Az Érintettek magánéletének fokozott megóvása céljából a kamerákat a megfelelő szögben állíttatja be, a 
képfelvételeknek egy részét amennyiben szükséges elhomályosíttatja, felismerhetetlenné teszi. Öltözőkben, 
szobákban és más diszkrét tartózkodásra kijelölt helyiségben kamerát nem működtet. A kamerák 
beállításáról az erre jogosult kívánságára információt nyújt. 
 

7.2. Kezelt adatok köre 
Videófelvétel. 
 

7.3. Adatkezelés időtartama 
A felvételeket 3 napig tárolja a KVK, majd törli őket, amennyiben nem történt bejelentés és kérés a felvétel 
további tárolására. 
Akinek jogát, vagy jogos érdekét érinti, kérheti a felvétel tárolását 3 napon belül jogos érdeke igazolásával. 
A felvételeket hatósági (rendőrségi), bírósági megkeresés esetében jogszabályi kötelezettség teljesítésére 
tekintettel továbbíthatjuk és átadhatjuk a megkereső szerv számára. 
 

7.4. Adatkezelés jogalapja 
A felvételek adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja érdekében történik, vagyis a KVK jogos érdeke 
alapozza meg. 
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8. HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
8.1. Adatkezelés célja 

A KVK célja, hogy a feliratkozók és a KVK tagok, sportolók, valamint edzők és kiskorú sportolók szülei az 
általuk megjelölt e-mail címen értesüljenek minden a KVK által biztosított szolgáltatásokról, versenyekről, 
egyéb a KVK által rendezett rendezvényről, lehetőségekről, egyéb hirdetésekről marketing célú megkeresés 
formájában. 
 

8.2. Kezelt adatok köre 
A feliratkozók által megadott név és e-mail elérhetőség. 
 

8.3. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a 
feliratkozó, vagy tag önkéntes hozzájárulása. 
Szolgáltató a reklám célú megkereséseket hozzájárulásos jogalap szerint kezeli, de a jogszabály előírása 
szerint nyilvántartást vezet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdése szerint. 
Az adatkezelést a sport vállalkozások reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pontja 
szerint a KVK jogos érdeke alapozza meg. 
 

8.4. Adatkezelés időtartama 
A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig, 
vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük. A jogos érdekből kezelt adatokat a 
törlési kérés elintézéséig kezeljük. 
 

8.5. Adatfeldolgozó hírlevél megküldéséhez 
A KVK a hírlevelek megküldéséhez informatikai rendszert és tárhelyszolgáltatót vesz igénybe. 
 

8.6. Leiratkozás 
Az Érintettek adatait más személynek nem továbbítjuk, de a hírleveleinkben megjelenhetnek partnereink 
direkt marketing üzenetei is. Ez esetben sem kerülnek viszont ki a kezelésünkből az Ön adatai. 
Önnek lehetősége van bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni az általunk 
megküldött hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött 
törlési kérelemmel. 
A leiratkozás esetén /linken keresztüli leiratkozásnál azonnal, e-mail címre küldött leiratkozásánál 30 
(harminc) napon belül/ törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes 
adatok és Ön a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni. 
 

9. HONLAP MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN COOKIE ADATKEZELÉS 
A KVK a (www.kereked.hu) honlapján statisztikai okból rögzíti a látogatók IP címét, a honlapra látogatók 
látogatásának kezdő és befejező időpontját, valamint a megtekintett oldalakat, továbbá a látogató 
böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusát. Az adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, 
és azokat 1 (egy) évig tárolja. 
 
Google Analitics cookie: Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén 
keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül a látogatók IP címe, a látogatás kezdő és befejező 
időpontja, megtekintett oldal adatai, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének 
típusa. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a Cookie Szabályzat megfelelő 
elfogadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a látogató számítógépén 
tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen. 
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A cookie-k 30 napig tárolódnak, a látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és 
megakadályozhatja a cookie-k tárolását. 
Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem 
lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását. 
 
A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k 
alkalmazását tiltsa. 
 
Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa 
részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook 
adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation. Az érintettek a Cookie Szabályzatban állíthatják be a cookie 
adatkezelést. 
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10. MUNKASZERZŐDÉSEK 

 
10.1. Adatkezelés célja 

A munkaviszony megkötése. A KVK a munkavállalói munkaviszonyával összefüggésben minden, a 
bérszámfejtéshez, könyveléshez, NAV bejelentéshez szükséges adatot bekér a munkavállalótól. Ezen 
adatokat továbbítja a Megbízási szerződéssel foglalkoztatott könyvelőnek, aki a KVK adatfeldolgozója. 
 

10.2. Kezelt adatok köre 
- személyi adatok (név, születési idő és hely, anyja neve, születési név, adóazonosító jel, TAJ szám, személyi 

azonosító, személyigazolvány száma), 
- az adóbevalláshoz szükséges adatok, 
- a végzettségre vonatkozó adatok, 
- a bérszámfejtéshez szükséges és a bérre vonatkozó adatok, 
- családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó adatok, 
- foglalkozás egészségügyi vizsgálatok eredményére vonatkozó adatok, 
- képzések, bizonyítványok, végzettség és annak eredményére vonatkozó adatok. 

Edzők esetében továbbá: 
- Sportorvosi igazolás és annak eredményére vonatkozó adatok (alkalmas, vagy nem alkalmas), 

- Versenyengedély, hajóvezetői engedély. 
 

10.3. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, 
valamint az 1997. évi LXXXI. törvény 99/A. § (1) bekezdése, mely megőrzési kötelezettséget tartalmaz. Jogi 
kötelezettség az adózási, társadalombiztosítási nyilvántartások vezetése, bejelentések megtétele. 
 

Jogszabályi kötelezettség  Kezelt adatok  Adatkezelés időtartama  
Az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény (Art.) 77. § (1) 
bekezdése  

bizonylatotok, könyvek, 
nyilvántartások  

5 évig  

Art. 78. § (3) és (4) bekezdése  az adó megállapításához a 
bevallást, vagy bejelentést  

Az esedékesség naptári évének 
utolsó napjától számított 5 évig  

Art. 78. § (6) bekezdése   Munkavállaló az iratait maga is 
köteles megőrizni  

A társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény (Tb tv.) 43. § (2) 
bekezdés b) pontja.  

 Nem ír elő megőrzési 
kötelezettséget  

Tb tv. 96. §.  név, leánykori név, anyja neve, 
születési hely, születés éve, 
hónapja és napja), családi 
állapotát, állampolgárságát, 
lakóhelyét (tartózkodási helyét), 
foglalkozását, munkahelyét, 
munkakörét, tevékenységét, a 
rokkantságra vonatkozó 
adatokat, amennyiben jogszabály 
szerint a nyugellátás, egyéb 
ellátás megállapítása az 
egészségi állapot alapján 
történik, illetve a keresetre, 
jövedelemre vonatkozó adatokat 
tarthatja nyilván.  

Nyilvántartási kötelezettség;  
A Munkáltató a nyugdíjbiztosítási 
szerv erre irányuló felhívása 
alapján 15 napon belül köteles 
átadni az adatokat.  
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33/1998. (VI.24.) NM rendelet  egészségügyi vizsgálat 
eredménye  

eredménytől számított 3 évig  
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11. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZKEZELÉS 

 
11.1. Adatkezelés célja 

A panasz elintézése, az Érintett azonosítása. 
 

11.2. Kezelt adatok köre 
Az Érintett alábbi adatai: 
o Név, 
o Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám). 
o A panasz, illetve egyéb közlés tartalma 
 

11.3. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot. 
 

11.4. Adatkezelés időtartama 
Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük. 
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12. KVK IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS 

 
12.1. Adatkezelés célja 

Az Érintett azonosítása, az Érintett tagdíj, vagy egyéb jogcímen történő hátralékának kezelése, igény 
érvényestése. 
 

12.2. Kezelt adatok köre 
Az Érintett alábbi adatai: 
o Név, 
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám), 
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma, bankszámla száma, bank neve). 
 

12.3. Adatkezelés jogalapja 
Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint a KVK jogos érdeke nyújt 
jogalapot. 
 

12.4. Adatkezelés időtartama 
A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig. 
 

12.5. Adattovábbítás 
A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat az KVK továbbíthatja 
az ügyvédjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat. 
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13. KISKORÚAK ADATAINAK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a 2013. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. 
életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatinak kezelése csak 
abban az esetben és olyan mértékben jogszerű, ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek 
felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával 
megerősítette. A gyermek 16. életéve betöltését követően önállóan is gyakorolhatja ezen jogát. A gyermekek 
adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztatókban foglaltak irányadók. 


