
ADATKÉRŐ LAP ÉS ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK  

HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

alkalmazottak esetén 

 

AZ ÉRINTETT ADATAI 

Név:  

Születési név:  

Anyja neve:  

Születési hely, időpont:  

Lakcím:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

AZ INTÉZMÉNY ADATAI 

Az adatkezelő neve, címe: 
Soproni Sportiskola Egyesület 
9400 Sopron, Várkerület 10. 

Az adatkezelő képviselője: 
Dr. Szekeres Csaba 
+36 20 921 9001 

Az adatkezelő honlapja: sopronisportiskola.hu 

Az adatkezelő  
Facebook oldala: 

https://www.facebook.com/SoproniSportiskolaEgyesulet 

Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve 8. cikk (1) bekezdés) 

Adatfeldolgozó 
igénybevétele: 

MKOSZ és a Soproni Sportiskola Egyesület 

Az adattovábbítás ténye, 
címzettje: 

CORE UP sporttevékenység nyilvántartó rendszer, MKOSZ rendszere, Sportiskola 
honlap, NAV, Patronus Bt. könyvelő iroda 

A személyes adatok 
tárolásának időtartama: 

A törvényben meghatározottak szerint. 

  



Tájékoztatás az érintettek jogairól 

 
Amennyiben a személyes adatok kezelésének jogalapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), az adatke-
zelőnek igazolnia kell, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 
Az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amelyből egyértelműen kiderül, hogy az 
milyen ügyre (ügyekre) vonatkozik. 
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzá-
járuláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintettől csak olyan adatok kérhetők be, amelyek feltétlenül szükségesek az adott ügy(ek) esetében. 
A törlési igényt e-mailben a szekeres.csaba@sopronisportiskola.hu címre kell eljuttatni. 
A személyes adatok tárolásának időtartama: az irattározással kapcsolatosan meghatározott őrzési időknek megfe-
lelően történik. Az irattári őrzési idő leteltével az adatkezelés megszűnik. 
A Ptk. 2:48. §-a [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog] így rendelkezik: 
(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. 
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tö-

megfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 
Önnek, mint az Egyesületünknél személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van 
a) kérelmezni Egyesületünktől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést; 
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását; 
c) a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá 
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve 
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás 

nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön pos-
tai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti.  
Utóbbi esetben a szekeres.csaba@sopronisportiskola.hu e-mail címen. 

f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 1 391 1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolga-
lat@naih.hu). Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye sze-
rinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet. 

g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felme-
rült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünket. 
 
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 

::::::::::::::::::::: 

Kijelentem, hogy az általam a fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen doku-
mentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá. 

Sopron, 20…. év, ………………………………….. hó, ………. nap 
  ........................................................................................  
  érintett személy aláírása 
 
Fénykép- és videófelvétel készítéséhez és felhasználásához kért hozzájárulás esetén: 
Kijelentem, hogy az általam a fentiekben megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek és a jelen doku-
mentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

Sopron, 20..…. év, ………………………………….. hó, ………. nap 
  ........................................................................................  
  érintett személy aláírása 

 

Készül 2 példányban: 1. pld. érintett személy, 2. pld. Egyesület 


