Adatkezelő nev e és
elérhetősége

Magyar Röplabda Szöv etség
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 19.
Telefon: + 36 1 3007250

Adatv édelmi kérdések,
bej elentések:

hunvolley@hunvolley.hu

Adatv édelmi tisztv iselő nev e
és elérhetősége (ha v an ilyen)
Jelen nyilv ántartás utolsó
aktualizálásának a napj a:

nem alkalmazandó

[dátum]
GDPR 30. cikk (1) bek.

Az érintettek kategóriái

A személyes adatok kategóriái; tov ábbá annak megj elölése, hogy az egyes kategóriákon belül történik-e
különleges kategóriáj ú adatkezelés

Az adatkezelés célj ai

Sportoló

Az adatkezelési célokhoz tartozó adatkezelési
táj ékoztató

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SPORTOLÓK RÉSZÉRE

A sportolók nyilvántartása, igazolásról és
átigazolásról való gondoskodás

Sportoló neve, törzsszáma, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme,
neme, bajnoksága, igazolásai (korábbi és aktuális igazolások: idény,
igazolási dátum, igazolás érvényességének ténye), jogállása (profi/amatőr,
terem/strand); fogyatékkal élő sportoló esetén ennek ténye, sérültség foka

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b)
pontja (fogyatékosság, sérültség
foka)
A sportág rendeltetésszerű működésének
biztosítása, ezen belül a nyilvántartott adatok
utólagos ellenőrizhetőségének,
igazolhatóságának biztosítása

A sportág versenyrendszerének kialakítása,
versenynaptár meghatározása

Sportoló pályára lépései meccsenként

A versenyek lebonyolításának ellenőrzése
(jegyzőkönyv általi igazolás)

A sportoló neve, születési ideje, neme, bajnokságai,
igazolásai, pályára lépései, jogállása személyes adatokat a
Magyar Röplabda Szövetség mint országos sportági
szakszövetség a sportágban kiemelt szerepére és
feladatköreire tekintettel időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel
arra, hogy ezen adatok szükségesek a sportág történelmének
megőrzéséhez, a sporttörténeti értékek, vagy események
utókor számára való elérhetővé tételéhez.
A többi személyes adatot a Magyar Röplabda Szövetség
kizárólag annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az
adatra valamely, jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési
cél megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport- és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatás igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportolók azon személyes adatai,
amelyek csak a szerződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez (ld. azonos adatkörhöz kapcsolódó
további cél alapján, 24-25. sor)

Sportoló fényképe

A sportoló mások általi azonosíthatóságának
megkönnyítése, ismertsége elősegítése,
népszerűsítése a Magyar Röplabda Szövetség
Adatbank felületén, illetve honlapján

A Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez

Sportoló elérhetősége, közösségi média felületei

A sportoló elérhetőségének biztosítása,
népszerűsége növelésének megkönnyítése

hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az
adatkezelési cél megszűnéséig

A versenyengedély (rajtengedély) kiállítása, az
alapul fekvő adatok ellenőrzése

A sportoló képmása, születési ideje személyes adatot a
Magyar Röplabda Szövetség mint országos sportági
szakszövetség a sportágban kiemelt szerepére és
feladatköreire tekintettel időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel
arra, hogy ezen adatok szükségesek a sportág történelmének
megőrzéséhez, a sporttörténeti értékek, vagy események
utókor számára való elérhetővé tételéhez.
A többi személyes adatot a Magyar Röplabda Szövetség
kizárólag annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az
adatra valamely, jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési
cél megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport- és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatás igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportolók azon személyes adatai,
amelyek csak a szerződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

Sportoló képmása, neve, születési helye, ideje, anyakönyvi kivonatának
másolata, a Szövetség vonatkozó szabályzata szerinti egyéb adatok,
sportoló sportorvosi alkalmasságának ténye (sportorvosi engedély másolata),
valamint a doppingbizottság által engedélyezett készítmény használatára
vonatkozó információ

GDPR 9. cikk (2 bekezdés) h)
pontja (sportorvosi alkalmasság)

A sportág rendeltetésszerű működésének
biztosítása, ezen belül a versenyengedélyek és
azok feltételei utólagos ellenőrizhetőségének,
igazolhatóságának biztosítása

Sporttevékenységgel, eredményekkel kapcsolatos adatok

Sportszervezeteknek nyújtandó támogatás
odaítélése megalapozottságának megítélése,
a rendeltetésszerű felhasználás ellenőrzése

A sportág szabályzatait megszegő sportolók esetében a szabályszegésre
vonatkozó adatok, illetve az eljárás alá vont értesítési adatai

Sportfegyelmi jogkör gyakorlása, eljárás
lefolytatása és az ehhez szükséges értesítések
megküldése

Doppingeljárás kapcsán kezelt személyes adatok (eljárás megindításának
ténye, doppingvétség elkövetésének ténye, kiszabott büntetés)

Doppingtilalom érvényesítése

A doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatok (különösen pl.
tartózkodási hely)

Adattovábbítás a HUNADO részére

A Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez (ld. azonos adatkörhöz kapcsolódó
további cél alapján, 24-25. sor)

A sportfegyelmi elévülési időn belül, hozzájárulásos körben
a hozzájárulás visszavonásáig

A címzett kategóriáj a
(1) önálló adatkezelő, (2) adatfeldolgozó
• A Magyar Röplabda Szövetség Adatbankhoz hozzáféréssel rendelkező
sportszervezetek a feladataik ellátásához, szövetségi tagi jogaik gyakorlásához
szükséges körben; (1)
• A Szövetség számára könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó Pintérné dr. Csernák
Jolán (…), a kötelező könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges körben; (1)
• A Szövetség számára könyvelési feladatokat ellátó SALDO CONSULTING Kft.
(székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 17. IV. emelet 1.; Cg.: 01-09-284893) a
könyvelés, számviteli és adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben; (2)
• A HUNAIR Repülőjegy Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest,
Kristóf tér 7-8.; Cg.: 01-09-661631), ha ez a sportolók versenyre utazásához
szükséges.(1)
• Külföldön rendezett versenyek szervezői, amennyiben ez a verseny
megszervezéséhez, a részvétel biztosításához szükséges. (1)
• Olimpiai részvétel esetén a Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.) a sportolók utazásának és olimpiai részvételének szervezése
céljából. (1)
• Az M4 Sport televíziócsatorna (Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság, székhely: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.; Cg: 01-10-041306), a
Szövetség által szervezett sportesemények közvetítése esetén. (1)
• A sporttámogatással összefüggésben az illetékes minisztérium, a támogatás
megítélése vagy a felhasználás ellenőrzése kapcsán szükséges igazolások,
dokumentumok kiállítása során. (1)
• Dopping- és fegyelmi bizottság részére ezen ellenőrzésekkel összefüggésben, illetve
HUNADO részére az ehhez való hozzájárulás esetén. (1)
• A válogatott játékosok kapcsán a keret sportorvosa, a szükséges vizsgálatok elvégzése
céljára. (1)
• A Szövetség számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédek, szakmai tanácsadók a
tevékenységükkel érintett körben. (1)
• A Szövetség működésének finanszírozását biztosító szervezetek, különösen az EMMI,
a Szövetség részére folyósított működési támogatás elszámolásához szükséges körben.
(1)
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal, egyéb illetékes hatóságok feladatkörükben eljárva. (1)
• Fizetési ügyletek esetén az érintett bankok. (1)
• Az informatikai szolgáltatásokat biztosító [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), a Kulcs-Soft Nyrt. (székhely: 1016
Budapest, Mészáros utca 13.; Cg.: 01-10-045531), valamint az általuk igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgálatók) (2)

Információk a harmadik
Az Európai Bizottság
országokra, v agy nemzetközi
megfelelőségi határozatának
szerv ezetekre v onatkozóan,
száma, v agy a GDPR 46., 47. v agy
ahov á/amelyek részére az adatok
49. cikke szerinti megfelelő
tov ábbítása történik
garanciák leírása
Nemzetközi sportversenyekkel vagy más országos sportszövetségi feladattal összefüggésben az Európai
Gazdasági Térségen kívül található, ún. harmadik országba személyes adatok továbbítása országtól függően az
Európai Bizottság által kiadott ún. megfelelőségi határozat alapján, illetve megfelelőségi határozat hiányában
a GDPR 49. cikke szerint, az alapján történik, hogy az adattovábbításra a nemzeti keretbe tartozó válogatott
sportolóval kötött szerződésünk teljesítése miatt van szükség.
Tekintettel arra, hogy ezen adattovábbításokra tipikusan a nemzetközi sporteseményeken történő részvétel
érdekében van szükség, a harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet ahová az adattovábbítás történik
minden esetben ahhoz igazodik, hogy az adott sportesemény hol kerül megrendezésre.
Adattov ábbítások az Európai
Gazdasági Térségen kív ül

A technikai és szerv ezési intézkedések, amelyek ennek a személyes adatkategóriának az adatbiztonságát szolgálj ák

Az Adatkezelő az Informatikai és Biztonsági Szabályzatában részletesen leírt szervezési és technikai intézkedéseket alkalmazza a jelen
adatkezelési nyilvántartás szerinti személyes adatok védelme érdekében.

A Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez

Az adott sportesemény visszajátszhatósága

A Szövetség által szervezett sporteseményekről rögzített, a sportolókat
ábrázoló videofelvételek tartalma

A sportesemény biztonságos lebonyolításának
biztosítása
Sportesemények megőrzése

Sportoló neve, születési dátuma, jelenlegi és korábbi igazolásai, pályára
lépései meccsenként, a válogatott keretbe tartozó sportolók esetében a
válogatott keretbe tartozás ténye

Közzététel a www.hunvolley.info weboldalon

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez (ld. azonos adatkörhöz kapcsolódó
további cél alapján, 24-25. sor)
A közzétett adatok közül történő törlés előirányzott ideje: [...]

Sportoló egyes nyilvántartott adatai (személyazonosító adatok,
versenyengedélyre, igazolására, eredményeire, teljesítményére vonatkozó
adatok [csak akkor maradjon benne, ha ilyen adatokat valóban látnak a
klubok a felületen]

Sportszervezetek részére hozzáférés biztosítása
a Magyar Röplabda Szövetség Adatbankjában
szereplő, korlátozott hozzáférésű adatokhoz a
sporteseményeken résztvevő játékosokról való
megfelelő tájékoztatás érdekében

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez (ld. azonos adatkörhöz kapcsolódó
további cél alapján, 24-25. sor)
A tagszervezeteknek hozzáférhetővé tett adatok közül történő
törlés előirányzott ideje: [...]

A sportoló egész pályafutására vonatkozó adatok: neve, neme születési
ideje, bajnokságai, sportszervezetei (dátum szerint), pályára lépései,
válogatottságai, sporttevékenységére vonatkozó adatai (pl. díjai,
eredményei, pontátlaga, stb.), szakága, fényképe, testsúlya, magassága

Sporttörténeti adatok megőrzése az utókor
számára

A Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez.

Statisztikák készítése
Válogatott keretbe tartozó
sportoló
Válogatott keretben történő szereplésre
vonatkozó szerződés teljesítése, ezen belül a
kapcsolódó edzőtáborok és utazások
megszervezése, mez biztosítása

Válogatott keretben való részvételre vonatkozó szerződéses adatok
(személyazonosító és kapcsolattartási, valamint a szerződés teljesítésével
összefüggő és sportegészségügyi alkalmasságra és állapotra,
sportsérülésekre vonatkozó adatok), ruhaméret

A válogatott keretbe tartozás ténye személyes adatot a
Magyar Röplabda Szövetség mint országos sportági
szakszövetség a sportágban kiemelt szerepére és
feladatköreire tekintettel időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel
arra, hogy ezen adatok szükségesek a sportág történelmének
megőrzéséhez, a sporttörténeti értékek, vagy események
utókor számára való elérhetővé tételéhez.
A személyes adatokat egyebekben a Magyar Röplabda
Szövetség kizárólag annyi ideig tárolja, amely időtartam
alatt az adatra valamely, jelen táblázatban hivatkozott
adatkezelési cél megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport- és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatás igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportolók azon személyes adatai,
amelyek csak a szerződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó esetleges jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b)
pontja (sportalkalmasság,
sérülések)

A nemzeti válogatott keret működtetése

Díj, költségtérítés elszámolásával kapcsolatos
számviteli kötelezettségek teljesítése
Arculat-átviteli szerződések tárgyát képező személyes adatok: a sportoló
neve és/vagy képmása
Sportösztöndíj nyújtásának ténye, az alapul fekvő szerződésben foglalt
kapcsolattartási adatok
A „Magyar Röplabda Nagy
Alakj a” minősítésű sportoló
A kiemelkedő sport-életpályával rendelkező sportoló neve, születési ideje,
igazolásai, válogatott keretbe tartozásának ténye, a sportoló sporttörténeti
szempontból jelentős eredményei

A Szöv etséggel szerződéses
j ogv iszonyban álló
sportszakember

Jogi igények érvényesítése
Arculat-átviteli szerződés megkötése és
teljesítése a sportolóval kapcsolatosan
Sportösztöndíj nyújtása

Szerződésből eredő jogi igények érvényesítése

A sportszakember személyazonosító igazolványáról készült másolat

A sportszakember erkölcsi bizonyítványáról készült másolat
Sportszakember
A sportszakember neve és a részvételével érintett mérkőzések

Ezen személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség
mint országos sportági szakszövetség a sportágban kiemelt
szerepére és feladatköreire tekintettel időkorlát nélkül
megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok szükségesek a
sportág történelmének megőrzéséhez, a sporttörténeti
értékek, vagy események utókor számára való elérhetővé
tételéhez

Nyilvánosan elérhető adatbázis működtetése a
magyar röplabdasport nagy alakjairól a
sporttörténeti értékek közkinccsé tétele, a
sportággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a
sportág népszerűsítése céljából
A megbízási keretszerződésből fakadó jogok és
kötelezettségek gyakorlásának és teljesítésének
lehetővé tétele, így különösen a
sportszakember küldése mérkőzésekre, a
részére járó megbízási díj és útiköltség
elszámolás kifizetése

Név, törzsszám, lakcím, születési dátum, születési hely, anyja neve,
adóazonosító jel, adózás módja, TAJ szám, bankszámlaszám,
kapcsolattartási és egyéb szerződéses adatok (pl. jegyzőkönyv);
A sportszakember által használt gépjármű érvényes forgalmi engedélyének,
törzskönyvének, gépjármű használatának jogszerűségét igazoló okirat
másolata;
A sportszakember szakképesítéseire vonatkozó információk (kiállítás dátuma,
szakképesítés száma), az elvégzett képzések kreditpontjaira vonatkozó
információ;
A sportszakember lakcímkártyájának nevet, születési helyet és időt, anyja
nevét és lakóhelyet tartalmazó oldaláról készült másolat;
;

Nemzetközi sportversenyekkel vagy más országos sportszövetségi feladattal összefüggésben az Európai
Gazdasági Térségen kívül található, ún. harmadik országba személyes adatok továbbítása országtól függően az
Európai Bizottság által kiadott ún. megfelelőségi határozat alapján, illetve megfelelőségi határozat hiányában
a GDPR 49. cikke szerint, az alapján történik, hogy az adattovábbításra a nemzeti keretbe tartozó válogatott
sportolóval kötött szerződésünk teljesítése miatt van szükség.
Tekintettel arra, hogy ezen adattovábbításokra tipikusan a nemzetközi sporteseményeken történő részvétel
érdekében van szükség, a harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet ahová az adattovábbítás történik
minden esetben ahhoz igazodik, hogy az adott sportesemény hol kerül megrendezésre.

Díj, költségtérítés elszámolásával kapcsolatos
számviteli kötelezettségek teljesítése

A sportszakember azonosítása, adatainak
ellenőrzése a szerződéskötés során, tekintettel
a személyes jelenlét hiányára
Meggyőződés a sportszakember büntetlen
előéletéről a szerződéskötést megelőzően
A sportág versenyrendszerének kialakítása,
versenynaptár meghatározása
Közzététel a www.hunvolley.info weboldalon

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SPORTSZAKEMBEREK
RÉSZÉRE

A sportszakemberek azon személyes adatait, amelyek a
sportág történelmének megőrzéséhez, a sporttöréneti értékek
vagy események utókor számáar való elérhetővé tételéhez
szükségesek, a Magyar Röplabda Szövetség mint országos
sportszakági szövetség a sportágban kiemelt szerepére és
feladatköreire tekintettel időkorlát nélkül megőrzi.
A fentieken kívüli körben a személyes adatokat a Magyar
Röplabda Szövetség csak annyi ideig tárolja, amely
időtartam alatt az adatra valamely, a jelen táblázatban
hivatkozott adatkezelési cél megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

N/A

N/A

N/A

• A Magyar Röplabda Szövetség Adatbankhoz hozzáféréssel rendelkező
Nemzetközi sportversenyekkel vagy más országos sportszövetségi feladattal összefüggésben az Európai
sportszervezetek a feladataik ellátásához, szövetségi tagi jogaik gyakorlásához
Gazdasági Térségen kívül található, ún. harmadik országba személyes adatok továbbítása országtól függően az
szükséges körben. (1)
Európai Bizottság által kiadott ún. megfelelőségi határozat alapján, illetve megfelelőségi határozat hiányában
• A Szövetség számára könyvvizsgálói szolgáltatásokat nyújtó Pintérné dr. Csernák
a GDPR 49. cikke szerint, az alapján történik, hogy az adattovábbításra a sportszakemberrel kötött szerződésünk
Jolán (…), a kötelező könyvvizsgálat elvégzéséhez szükséges körben; (1)
teljesítése miatt van szükség.
• A Szövetség számára könyvelési feladatokat ellátó SALDO CONSULTING Kft.
Tekintettel arra, hogy ezen adattovábbításokra tipikusan a nemzetközi sporteseményeken történő részvétel
(székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 17. IV. emelet 1.; Cg.: 01-09-284893) a
érdekében van szükség, a harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet ahová az adattovábbítás történik
könyvelés, számviteli és adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges körben; (2)
minden esetben ahhoz igazodik, hogy az adott sportesemény hol kerül megrendezésre.
• A HUNAIR Repülőjegy Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (1052 Budapest,
Kristóf tér 7-8.; Cg.: 01-09-661631), ha ez a sportszakemberek versenyre utazásához
szükséges. (1)
• Külföldön rendezett versenyek szervezői, amennyiben ez a verseny
megszervezéséhez, a részvétel biztosításához szükséges. (1)
• Olimpiai részvétel esetén a Magyar Olimpiai Bizottság (székhely: 1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.) a sportszakemberek utazásának és olimpiai részvételének
szervezése céljából. (1)
• Az M4 Sport televíziócsatorna (Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit
Részvénytársaság, székhely: 1038 Budapest, Bojtár utca 41-47.; Cg: 01-10-041306), a
Szövetség által szervezett sportesemények közvetítése esetén. (1)
• Dopping- és fegyelmi bizottság részére ezen ellenőrzésekkel összefüggésben, illetve
HUNADO részére az ehhez való hozzájárulás esetén. (1)
• A Szövetség számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvédek, szakmai tanácsadók a
tevékenységükkel érintett körben. (1)
• A Szövetség működésének finanszírozását biztosító szervezetek, különösen az EMMI,
a Szövetség részére folyósított működési támogatás elszámolásához szükséges körben.
(1)
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal, egyéb illetékes hatóságok feladatkörükben eljárva. (1)
• Fizetési ügyletek esetén az érintett bankok (1)
• Az informatikai szolgáltatásokat biztosító [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), a Kulcs-Soft Nyrt. (székhely: 1016
Budapest, Mészáros utca 13.; Cg.: 01-10-045531), valamint az általuk igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgálatók) (2)

a büntetlen előéletről való meggyőződés, valamint az
azonosítás megtörténtéig, de legkésőbb a másolatok
befogadásától számított 60. napig

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez
A közzétett adatok közül történő törlés előirányzott ideje: [...]

Nemzetközi sportversenyekkel vagy más országos sportszövetségi feladattal összefüggésben az Európai
Gazdasági Térségen kívül található, ún. harmadik országba személyes adatok továbbítása országtól függően az
Európai Bizottság által kiadott ún. megfelelőségi határozat alapján, illetve megfelelőségi határozat hiányában
a GDPR 49. cikke szerinti garanciák mentén történik, hogy arra a sportszakemberrel kötött szerződésünk
teljesítése miatt van szükség.
Tekintettel arra, hogy ezen adattovábbításokra tipikusan a nemzetközi sporteseményeken történő részvétel
érdekében van szükség, a harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet ahová az adattovábbítás történik
minden esetben ahhoz igazodik, hogy az adott sportesemény hol kerül megrendezésre.

Sportszakember

Sportszakember fényképe

Sportszakember működési engedélyének érvényessége, egyéb a Szövetség
szabályzataiban előírt adatok

Név, születési dátum, születési hely, anyja neve, állandó lakcím,
állampolgárság, kapcsolattartási adatok, a sportszakember szakképesítéseire
vonatkozó információ (kiállítás dátuma, szakképesítés száma),
felfüggesztések vagy eltiltások ténye, fénykép

Közzététel a www.hunvolley.info weboldalon

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez
A közzétett adatok közül történő törlés előirányzott ideje: [...]

Sportszervezetek részére hozzáférés biztosítása
a Magyar Röplabda Szövetség Adatbankjában
szereplő, korlátozott hozzáférésű adatokhoz a
sportszakemberekről való megfelelő
tájékoztatás érdekében

A személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség csak
annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az adatra
valamely, a jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési cél
megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.
A tagszervezeteknek hozzáférhetővé tett adatok közül történő
törlés előirányzott ideje: [...]

Edzői igazolvány kiállítása, szezononkénti
engedély kiállítása

A személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség csak
annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az adatra
valamely, a jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési cél
megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

Képzés, továbbképzés biztosítása

A sportszakemberek Szövetség által szervezett képzésein, továbbképzésein
történő részvételéhez szükséges személyes adatok

Képzéssel összefüggő adatok későbbi
igazolhatósága, ellenőrizhetősége

A személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség csak
annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az adatra
valamely, a jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési cél
megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

Gerevich Aladár Sportösztöndíj nyújtása a
sportoló felkészülésében közreműködő
sportszakemberek részére

A személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség csak
annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az adatra
valamely, a jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési cél
megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

A Szövetség kitüntetési-elismerési rendjében foglalt kitüntetésekkel
kapcsolatos személyes adatok (kitüntetés, elismerés nyújtásának ténye,
kitüntetett személyazonosító adatai)
(Szövetség tiszteletbeli elnökévé és tagjává választás, Magyar Röplabdáért
Emlékérem, Abád József Díj)

Kitüntetések, elismerések nyújtása a magyar
röplabdasport terén kiemelkedő teljesítményt
elérő sportszakemberek részére

A személyes adatokat a Magyar Röplabda Szövetség csak
annyi ideig tárolja, amely időtartam alatt az adatra
valamely, a jelen táblázatban hivatkozott adatkezelési cél
megvalósításához szükség van.
Azokat a személyes adatokat, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy a sport -és egyéb támogatások igénybe vételével
összefüggésben eljáró ellenőrző hatóságok, szervezetek felé
a támogatá igénybe vételének jogszerűségét igazolni
lehessen, a Magyar Röplabda Szövetség mindaddig
megőrzi, amíg ilyen ellenőrzésre sor kerülhet.
A Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
jogviszonyban álló sportszakemberek azon személyes
adatai, amelyek csak a szeződés előkészítése, megkötése és
teljesítése, valamint az ehhez kapcsolódó egyes jogi
igények érvényesíthetősége érdekében szükségesek, az adott
jogviszonyra vonatkozó elévülési idő (polgári jogi igény
esetén 5 év) végéig, illetve az igényérvényesítés végéig
kerülnek megőrzésre.
Azokat a személyes adatokat, amelyek a számviteli bizonylat
részét képezik, a számviteli kötelező megőrzési idő végéig (8
év) kell a Magyar Röplabda Szövetségnek tárolnia.

Szabályszegő magatartásra vonatkozó adatok, illetve az eljárás alá vont
értesítési adatai

Sportfegyelmi jogkör gyakorlása, eljárás
lefolytatása és az ehhez szükséges értesítések
megküldése

Sportösztöndíj nyújtásának ténye, az alapul fekvő szerződésben foglalt
kapcsolattartási adatok

Doppingeljárás kapcsán kezelt személyes adatok (eljárás megindításának
ténye, doppingvétség elkövetésének ténye, kiszabott büntetés)

Doppingtilalom érvényesítése

A doppingellenőrzés végrehajtásához szükséges adatok (különösen pl.
tartózkodási hely)

Adattovábbítás a HUNADO részére

A Szövetség által szervezett sporteseményekről rögzített, a
sporszakembereket ábrázoló videofelvételek tartalma

Az adott sportesemény visszajátszhatósága
A sportesemény biztonságos lebonyolításának
biztosítása

Sportesemények megőrzése

A sportfegyelmi elévülési időn belül, hozzájárulásos körben
a hozzájárulás visszavonásáig

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez

Nemzetközi sportversenyekkel vagy más országos sportszövetségi feladattal összefüggésben az Európai
Gazdasági Térségen kívül található, ún. harmadik országba személyes adatok továbbítása országtól függően az
Európai Bizottság által kiadott ún. megfelelőségi határozat alapján, illetve megfelelőségi határozat hiányában
a GDPR 49. cikke szerinti garanciák mentén történik, hogy arra a sportszakemberrel kötött szerződésünk
teljesítése miatt van szükség.
Tekintettel arra, hogy ezen adattovábbításokra tipikusan a nemzetközi sporteseményeken történő részvétel
érdekében van szükség, a harmadik ország, illetve nemzetközi szervezet ahová az adattovábbítás történik
minden esetben ahhoz igazodik, hogy az adott sportesemény hol kerül megrendezésre.

Sporttörténeti adatok megőrzése az utókor
számára

a Szövetség mint országos sportági szakszövetség a
sportágban kiemelt szerepére és feladatköreire tekintettel
időkorlát nélkül megőrzi, tekintettel arra, hogy ezen adatok
szükségesek a sportág történelmének megőrzéséhez, a
sporttörténeti értékek, vagy események utókor számára való
elérhetővé tételéhez

A sportszakember pályafutására vonatkozó adatok: neve, neme, születési
ideje, bajnokságai, sportszervezetei (dátum szerint), pályára lépései,
válogatottságai, sporttevékenységére vonatkozó adatai (pl. díjai,
eredményei, stb.), szakága, fényképe
Statisztikák készítése

https://w w w .hunv olley.hu
w eboldalt felkereső
magánszemély

Munkav állaló

A www.hunvolley.hu honlap biztonságának
garantálása, a honlap tartalmainak
hibamentes megjelenítése, a honlap
terhelésének kiegyenlítése, statisztikai
valamint webanalitikai mérések, a weboldal
használatával kapcsolatos általános
statisztikák, riportok készítése, a weboldal
fejlesztése

A felhasználó eszközének IP címe, város, ahonnan a weboldalt felkeresik, a
használt eszköz, böngésző, operációs rendszer típusa, információ arra
vonatkozóan, hogy a felhasználó a weboldalon mely aloldalakat látogatott
meg, és azokon mennyi időt töltött

Munkaviszony keretében történő azonosítás,
munkaviszony létesítése, az adott munkakör
betöltéséhez szükséges képesítés meglétének
igazolása
Az adó -és társadalombiztosítási
kötelezettségek teljesítése
Munkaviszony létesítéséhez szükséges korábbi
munkavállalói adatok ellenőrzése és
biztosítása
A munkavállaló belső azonosítása a
munkaviszony alatt a Szövetség informatikai
rendszerében

Beléptetéshez szükséges adatlapon szereplő, továbbá a NAV részére
történő bejelentéssel kapcsolatos személyes azonosító adatok, ideértve az
adóazonosító jelet, továbbá a végzettségre, szakképzettségre,
szakképesítésre, nyelvtudásra, egyéb jogosítványokra, tagságra,
állampolgárságra vonatkozó adatokat is
Korábbi munkáltató által kiállított kilépő iratok és TB kiskönyv, ezek
hiányában az erre vonatkozó munkavállalói nyilatkozatokban szereplő
személyes adatok
Felhasználónév

Weboldal adatkezelési tájékoztató
Munkamenet cookiek: A böngésző bezárásával ezek
automatikusan törlődnek.
Statisztikai cookiek: amíg az általuk lehetővé tett funkciók
biztosítása azt szükségessé teszi, vagy a weboldalt felkereső
magánszemély vissza nem vonja hozzájárulását

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MUNKAVÁLLALÓK
RÉSZÉRE

Nyugdíjjogosultság megállapításához
szükséges munkáltatói feladatok ellátása
Szakmai célú és belső “céges” kapcsolattartás
biztosítása
Az adatkezelő levelezéseiben, harmadik
felekkel történő kommunikációjában, szakmai
dokumentumaiban a munkavállaló adatainak
szakmai célú feltüntetése, felhasználása
Bérszámfejtés
Az adó és társadalombiztosítási
kötelezettségek teljesítése
Meghatározott sportszakmai eseményeken
viselendő egyenruha biztosítása
A Szövetség által rendelkezésre bocsátott
gépjármű használatának biztosítása, esetleges
kár bejelentése, intézése
Költségelszámolás

Életkorra és nyugdíjjogosultságra vonatkozó adatok

“Céges” elérhetőségi adatok, ideértve a munkavállaló e-mail címét, “céges”
telefonszámát, munkakörét és a kapcsolattartáshoz egyedileg megkívánt
egyéb személyes adatokat

Munkabér adatok (ideértve a költségtérítést is)
Ruhaméret
Vezetői engedély száma, a munkavállaló által használt, Szövetség által
rendelkezésre bocsátott gépjármű rendszáma
Üzemanyag-kártya használat adatai
Munkavállaló saját gépjárművével kapcsolatos adatok, a munkavállaló
tartózkodási helye

Hozzátartozói (házastárs, gyermek), illetve családi állapotra vonatkozó
adatok, ideértve a szükséges anyakönyvi kivonatok másolatát

Keresőképtelenség tartama, kódja, a keresőképtelenség típusától függően a
hozzátartozókra vonatkozó adatok

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h)
pontja

Keresőképtelenséggel összefüggő ellátások
folyósítása

Marandandó iratként nem selejtezhető

Várandósságra vonatkozó adatok (ideértve az emberi reprodukciós
eljárásban való részvételre és a veszélyeztett terhességre vonatkozó
adatokat is)

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b)
pontja

Belépőkártyán feltüntetett adatok (név), belépőkártya logolt adatai

Alkoholteszt, illetve drogteszt eredménye abban az esetben, ha a
munkáltató ilyen tesztnek a munkavállalót a mindenkori belső előírások
alapján aláveti

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b)
pontja

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig
3 munkanap, illetve a felvétel felhasználása esetén az
igényérvényesítési idő végéig
A belépésre való jogosultság fennállásáig, azzal, hogy a
logolt adatok legkésőbb a belépéstől számított hat hónap
elteltével törlésre kerülnek

Munkáltatói ellenőrzési jog gyakorlása (a
privát adatok ellenőrzése nélkül),
munkavállaló által az eszköz használatával
okozott jelentős többletköltség érvényesítése
Munkavégzésre alkalmas állapot ellenőrzése,
biztonságos munkavégzés feltételeinek
biztosítása, fegyelmi intézkedések
megalapozása

Munkajogi elévülési idő végéig, kivéve a “Céges” e-mail fiók
tartalma, mely esetben az adott ügyre vonatkozó jogi
igényérvényesítési idő végéig

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Munkabérből való levonás teljesítése

Adójogi elévülési idő végéig, illetve kilépési iratokkal
érintett levonások esetén maradandó iratként nem
selejtezhető

Munkaviszony megszüntetése, megszűnése
esetén a munkáltatói elszámolások
rendelkezésre bocsátása

Maradandó iratként nem selejtezhető

Jogi igények érvényesítése

diákmunkát v égző (gyakornok)

Jogi elévülési idő
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Röplabda
Szövetségnél munkát végző diákok és hallgatók részére

a Szövetség részére informatikai szolgáltatásokat nyújtó, adatfeldolgozóként eljáró
partnerek ([...], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214 Nagyréde, Szabadság utca
32.; Cg.: 10-09-023957) (2)
iskolaszövetkezet (1)

Az iskolaszövetkezettel fennálló megállapodás
teljesítése érdekében a diák foglalkoztatása

Az érintett neve, iskolája, osztálya, évfolyama, a végzett munka időtartama
és óraszáma

N/A

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Végrehajtható határozatban szerepelő tartozásokkal kapcsolatos adatok

GDPR 9. cikk (2) bekezdés f)
pontja

N/A

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Fegyelmi jogkör gyakorlása, a munkavállalóval
szembeni intézkedések nyilvántartása

Bármely fenti adat

N/A

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

A munkavállalóval szembeni fegyelmi intézkedésekkel kapcsolatos adatok

Munkaviszony megszüntetése, megszűnése esetén a kilépő
dokumentumokon szereplő adatok, ideértve a munkavállaló jogerős és
levonandó tartozására vonatkozó adatokat is

N/A

Marandandó iratként nem selejtezhető

Munkahelyi baleset körülményeinek feltárása,
kapcsolódó igények érvényesítése
Banki ügyintézés, elektronikus banki
hozzáférések biztosítása
Külföldi kiküldetés megszervezése, a fogadó
fél és az utazás megszervezésében érintettek
számára az adatok továbbítása; adott esetben
utazási biztosítás kötése

Személy- és vagyonvédelem biztosítása a
Szövetség irodájának területén

“Céges” mobiltelefon, számítógép használat, internet böngészési és email
levelezési adatai

Adójogi elévülési idő végéig

Várandósággal összefüggő ellátások
folyósítása
Munkáltatói kötelezettségek, foglalkoztatási
tilalmak figyelembe vétele

Személy- és vagyonvédelem biztosítása a
Szövetség irodájának területén

N/A

Maradandó iratként nem selejtezhető

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Kamerafelvétel (kamerával rögzített képmás)

N/A

Munkaviszony végéig

Egészséges és biztonságos munkavégzés
feltételeinek biztosítása

Vagyonvédelem, közlekedési szabálysértések
nyomon követése és ezekre vonatkozó igény
érvényesítése, menetlevél kiállítása

N/A

Adójogi elévülési idő végéig

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h)
pontja

A Szövetség tulajdonában vagy használatában álló gépjárműbe szerelt
GPS adatok, ezek alapján a gépjármű útvonala, pontos tartózkodásának
helye

N/A

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

GDPR 9. cikk (2) bekezdés b)
pontja

Külföldi kiküldetés esetén az ezzel kapcsolatos adatok (utazás adatai,
utazási okmány adatok, esetileg az utazási biztosítási kötvényen szereplő
adatok)

N/A

Munkajogi igényérvényesítési idő végéig

Rendkívüli munkavégzés elrendelése vagy
más vészhelyzet esetén a munkavállaló
elérése
Hozzátartozókkal, családi állapottal
kapcsolatos ellátások, munkáltatói
kötelezettségek teljesítése (pl. pótszabadság
kiadása, gyermekneveléssel kapcsolatos
ellátások, családi adókedvezmény vagy első
házasok adókedvezménye figyelembe vétele
bérszámfejtés során)
Megváltozott munkaképességre,
fogyatékosságra, ill. egészségkárosodásra
tekintettel folyósítandó ellátások biztosítása,
valamint pótszabadság biztosítása

Egészségügyi alkalmasságra vonatkozó adatok

GDPR 9. cikk (2) bekezdés h)
pontja

N/A

Marandandó iratként nem selejtezhető

Megváltozott munkaképességű, fogyatékos, ill. egészségkárosodott
munkavállaló ezen állapotára vonatkozó adatok

Munkahelyi baleset jegyzőkönyvi adatai, a balesettel kapcsolatos
dokumentumok adatai
Bankszámla felett rendelkezni jogosult munkavállaló neve, banki
ügyintézéshez szükséges adatai, banki azonosítója, PIN kódja

N/A

A ruhaméret változásának időpontjáig, az aktuális méretadat
a munkaviszony fennállásáig

Útiköltség elszámolása

Privát telefonszám, privát email cím, amennyiben a munkavállaló ilyen
„céges” elérhetőséggel nem rendelkezik

• a belépőkártya előállítását és a Szövetség irodájának helyet adó épület
üzemeltetését végző Porto Novo Kft. (2);
• a könyvelési feladatokat ellátó SALDO CONSULTING Kft. (székhely: 1114 Budapest,
Bocskai út 17. IV. emelet 1.; Cg.: 01-09-284893); (2)
• a könyvvizsgálatot végző Pintérné dr. Csernák Jolán (…), a kötelező
könyvvizsgálathoz szükséges körben; (1)
• a biztonsági kamerarendszer működtetését végző [...]; (2)
Marandandó iratként nem selejtezhető
• az informatikai rendszereinket működtető [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), a Kulcs-Soft Nyrt. (székhely: 1016
Budapest, Mészáros utca 13.; Cg.: 01-10-045531), valamint az általuk igénybe vett
Munkaviszony fennállásáig
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgálatók); (2)
• a Szövetség számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvéd [...]. (1)
Munkajogi igényérvényesítési idő végéig. Ha azonban a
• Bankok, biztosítók (1)
bankszámlaszám számviteli bizonylat része, úgy a
• Üzemorvos (1)
megőrzési idő a számviteli bizonylatok megőrzésére
• A Szövetség tagszervezetei, Magyar Olimpiai Bizottság, egyéb partnerek a szakmai
kötelezően előírt időtartam (8 év).
kapcsolattartás körében (1)
• Munkavédelmi szolgáltató (2)
Marandandó iratként nem selejtezhető
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal, társadalombiztosítási szervek (1)
• Szálláshely-, illetve személyszállítási szolgáltatók (a Szövetség munkavállalóinak
utazása esetén) (1)
Az adott ügyre vonatkozó jogi igényérvényesítési idő végéig • EMMI a Szövetség részére folyósított működési támogatás elszámolásához szükséges
körben (1)

N/A

Marandandó iratként nem selejtezhető

Munkabér (ideértve a költségtérítést is)
kifizetése, továbbá a munkaviszony körében
felmerülő egyéb elszámolások teljesítése

Bankszámlaszám

A weboldal működtetését biztosító [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957) (2)
[véglegesített tájékoztatóval összhangban kitöltendő!]

Az iskolaszövetkezettel létrejövő
megállapodás teljesítése, az elvégzett munka
alapján történő elszámolás
A végzett munka során a diák azonosítása

munkavégzés végétől számított 5 év

A munkavégzésről, a ledolgozott órákról,
illetve az iskolaszövetkezet részére igazolás
kiállítása
A munkavégzés után öt éves időtartamon
keresztül utólag annak igazolása, hogy adott
társaságnál végzett munkát a diák

Állásra pályázó

felhasználónév és jelszó (ha számítógépes munkát végez)

számítógép, vagy egyéb számítástechnikai
eszköz biztosítása a munkavégzés céljára

Kamerafelvétel (kamerával rögzített képmás)

Személy- és vagyonvédelem biztosítása a
Szövetség irodájának területén

Jelentkezés során megadott személyes adat (személyazonosító,
kapcsolattartási, illetve szakmai önéletrajzi adatai, illetve további, az
esetleges felvételi beszélgetés során megadott adatok)

Jelentkezés elbírálása

3 munkanap, illetve a felvétel felhasználása esetén az
igényérvényesítési idő végéig

Adatkezelési tájékoztató (Toborzás)
sikertelen pályázat esetén hozzájárulás hináyában a
kiválasztási eljárás végéig;
sikeres pályázat esetén munkavállalói adatokként kerülnek
tovább kezelésre;
sikertelen pályázat de hozzájáruló nyilatkozat esetén 2 év

• a biztonsági kamerarendszer működtetését végző [...]; (2)
• az informatikai rendszereket működtető [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), valamint az általuk igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgálatók); (2)
• a Szövetség számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvéd [...]
felhasználás esetén eljáró hatóság, bíróság, szakértő (1)
a munkaerő-közvetítő cég; (1)
informatikai szolgáltatásokat nyújtó, adatfeldolgozóként eljáró partnerek ([...], illetve
SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214 Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957);
(2)

Állásra pályázó

Az érintett által megadott személyes adatok, ideértve a személyazonosító
és kapcsolattartási, valamint szakmai önéletrajzi adatokat

a Magyar Röplabda
Szöv etséggel szerződéses
kapcsolatban álló természetes
személy, v agy j ogi személy
szerződő / üzleti / sportszakmai
partner képv iselőj eként,
kapcsolattartój aként elj áró
természetes személy

• Név, kapcsolattartási adatok (amennyiben nem szerződéses, hanem más,
szakmai kapcsolatban áll a Magyar Röplabda Szövetséggel kizárólag ezen
adatok),
• Ha szerződő vagy üzleti partner részéről eljáró képviselő, kapcsolattartó,
akkor tisztsége, meghatalmazott esetén személyazonosításra szolgáló
adatai is, illetve
• Ha természetes személy szerződő partner, akkor a fentieken kívül
személyazonosító adatai, adószáma, egyéni vállalkozói száma, számlázási
adatai, illetve a szerződés teljesítése során keletkező vagy ahhoz szükséges
egyéb adatok.

rögzített kamerafelv ételen
szereplő személy

Az Adatkezelőnél további megnyíló pozíciókra
az érintett jelentkezésével kapcsolatosan
megadott személyes adatok figyelembe vétele
és amennyiben valamely megnyíló pozícióra
az érintett alkalmas, kapcsolatfelvétel az
érintettel

Szerződés teljesítése, kapcsolattartás

Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez (Toborzás)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Röplabda Szövetséggel szerződéses
kapcsolatban álló természetes személyek, vagy jogi
személy szerződő / üzleti / sportszakmai partner
képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljáró természetes
személyek személyes adatainak kezeléséről

A szerződéssel összefüggésben keletkező
számviteli bizonylatok megőrzése
Szerződésből eredő vagy más jogi igények
érvényesítése

Személy- és vagyonvédelem biztosítása a
Szövetség irodájának területén
Képmás
Jogi igények érvényesítése

sikertelen pályázat esetén hozzájárulás hináyában a
kiválasztási eljárás végéig;
sikeres pályázat esetén munkavállalói adatokként kerülnek
tovább kezelésre;
sikertelen pályázat de hozzájáruló nyilatkozat esetén 2 év

a jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési idő
végéig, illetve a számviteli bizonylatok esetén az ezek
megőrzésére jogszabályban előírt időtartamig. Jogi személy
képviselője, kapcsolattartója vonatkozásában az elérhetőségi
adatok kezelése addig történik, amíg az érintett a jogi
személy képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, feltéve,
hogy a jogviszony megszűnéséről a Szövetség értesül,
illetve olyan iratok (pl. szerződések, számlák) esetén,
amelyekben e személy feltüntetésre került, az adott irat
megőrzésére irányadó idő végéig (számlák esetén a
számviteli megőrzési kötelezettség ideje 8 év)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Magyar Röplabda Szövetség székhelyén személy-és
vagyonvédelem céljából telepített kamerákra vonatkozóan
3 munkanap, illetve a felvétel felhasználása esetén az
igényérvényesítési idő végéig

a munkaerő-közvetítő cég; (1)
informatikai szolgáltatásokat nyújtó, adatfeldolgozóként eljáró partnerek ([...], illetve
SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214 Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957);
(2)

N/A

N/A

N/A

a Szövetség működését részben finanszírozó EMMI; (1)
a mindenkori kijelölt állandó könyvvizsgáló, jogvita esetén az eljáró ügyvéd,
végrehajtó, közjegyző stb; (1)
a könyvelési feladatokat ellátó SALDO CONSULTING Kft. (székhely: 1114 Budapest,
Bocskai út 17. IV. emelet 1.; Cg.: 01-09-284893) (2)
az informatikai rendszereket működtető [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), valamint az általuk igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgálatók) (2)

N/A

N/A

N/A

• a biztonsági kamerarendszer működtetését végző [...]; (2)
• az informatikai rendszereket működtető [*], illetve SZÁMITHAT Kft. (székhely: 3214
Nagyréde, Szabadság utca 32.; Cg.: 10-09-023957), valamint az általuk igénybe vett
informatikai szolgáltatók mint adatfeldolgozók (pl. szerver-tárhely szolgáltatók); (2)
• a Szövetség számára jogi szolgáltatásokat nyújtó ügyvéd [...]
felhasználás esetén eljáró hatóság, bíróság, szakértő (1)

N/A

N/A

N/A

