
TRAMPOLIN SPORTEGYESÜLET - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

SPORTOLÓ 

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

(általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltak szerint a Trampolin Sportegyesület által a sportolók egyesületi 

tagságát eredményező szerződéses jogviszonyból adódó adatkezelésekkel kapcsolatosan az 

alábbiakról tájékoztatom:  

 

I. Az adatkezelő: 

 

a) Adatkezelő cégneve: Trampolin Sportegyesület 

Adatkezelő székhelye: 8100 Várpalota, Erdődy Pálffy Tamás utca 44. 2.a 

Adatkezelő telefonszáma: +36 70 4594 338 

Adatkezelő elektronikus elérhetősége: trampolinse@gmail.com 

 

b) az adatkezelő képviselője: Kovács Tamás, elnök. 

 

c) az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei: Pallag György (+36 70/547-6080, 

pallag21@yahoo.com)  

 

d) Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában 

közzéteszi, illetve az Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben 

Érintett erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az 

Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként megküldi az Érintett által megadott 

elektronikus levelezési címre. 

 

II. Az adatkezelés 

 

a) Az adatkezelés célja:  

 

Adatkezelő és Érintett között az egyesület tevékenységével összefüggésben kötelmi 

jogviszony (így különösen tagsági jogviszony, avagy amatőr sportolói sportszerződés) 

létrehozása, fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és 

kötelezettségek teljesítése; 

 

b) Adatkezelésünk az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint 

szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást 

is. 

 

d) A személyes adatok megadása hiányában a tagsági jogviszony, vagy az amatőr sportolói 

szerződés nem jön létre. 
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III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

 

Adattovábbítást nem hajtunk végre. Statisztikai adatgyűjtés, munkáltatót terhelő 

adatszolgáltatási kötelezettség alapján anonimizált módon hajtjuk végre az adatok továbbítását.  

 

Harmadik féllel a megadott adatokat nem közöljük.  

 

A hivatalos szervek általi esetleges megkeresésre (pl. rendőrség, ügyészség, bíróság) 

adatot közlünk. 

 

Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

továbbítani. 

 

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe.  

 

1) Adatkezelő a Belépési nyilatkozaton rendelkezésére bocsátott adatokat a nyilatkozat 

feldolgozásától kezdődően a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 évig tárolja; a tagsági 

díjak fizetésével kapcsolatos adatkezelés a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § rendelkezéseinek 

hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama ezen adatok vonatkozásában a kötelmi 

jogviszony megszűnését követő 8 év. 

 

IV. Az Ön jogai: 

 

a) Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira 

vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti: 

- személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

  - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha Ön vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az 

adatkezelő az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett az adatok korlátozását kéri, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön a jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást.  

- Ön által, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatai tekintetében kérheti 

azok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő 

rendelkezésre bocsátását az adatkezelőtől, továbbá Ön jogosult arra is, hogy ezeket az 

adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

 

b) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az 

általános adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-

11.; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

 

http://www.naih.hu/

