ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TISZTSÉGVISELŐK, TISZTSÉGVISELŐ-JELÖLTEK, BIZOTTSÁGI TAGOK
RÉSZÉRE
A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Magyar Búvár Szakszövetség, mint adatkezelő
(a továbbiakban: „Szövetség”, vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács
Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) összhangban alkotta meg abból a
célból, hogy a személyes adat jogosultjainak megfelelő, átlátható és érthető
tájékoztatást nyújtson.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kívánunk tájékoztatást adni a személyes
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, valamint az érintetteket megillető
jogokról az alábbi személyi kör tekintetében:
1.

a Szövetség közgyűlés által választott tisztségviselői (elnök, alelnökök,
elnökségi tagok, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, a tiszteletbeli elnök,
tiszteletbeli alelnök és a tiszteletbeli tagok),

2.

tisztségviselő-jelöltek,

3.

bizottsági tagok,

4.

válogatott edzők.

Az adatkezelő elérhetőségei
Adatkezelő cégneve:

Magyar Búvár Szakszövetség

Adatkezelő székhelye:

1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 201.

Nyilvántartó szervezet neve:

Fővárosi Törvényszék

Nyilvántartási száma:

01-07-0000005

Adószáma:

19013275-2-42

Adatkezelő telefonszáma:

+36 1 325 1792

Elektronikus elérhetősége:

info@buvar.hu

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Miklós Tamás
Elektronikus elérhetősége:

info@buvar.hu

1. A tisztségviselőkkel és tisztségviselő-jelöltekkel kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlések között a Szövetség
működését és ügyintézését a szövetség közgyűlés által választott tisztségviselői
(elnök, alelnökök, elnökségi tagok, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, a tiszteletbeli
elnök, tiszteletbeli alelnök és a tiszteletbeli tagok), a Szövetség bizottságai végzik, a
Szövetség munkavállalóival együttműködve. Az adatkezelés célja a Szövetség
folyamatos működésének a biztosítása és e célból kapcsolattartás a tisztségviselőkkel,
illetve - megválasztásukat megelőzően – a tisztségviselő-jelöltekkel.
Az elnökség tagjainak, tiszteletbeli (al)elnökeinek, felügyelőbizottsági tagjainak és a
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szakbizottságok vezetőinek nevét és képmását a Szövetség a bizalom erősítése,
sporteseményeken történő könnyebb beazonosíthatóság, továbbá a bizalom és a
csapaszellem erősítése mint szervezeti érdek céljából jogosult a Szövetség honlapján
nyilvánosságra hozni.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Szövetség működésében és működtetésében az Alapszabályban
meghatározott tisztségviselők vesznek részt, összhangban a Sport tv., a Ptk. és
a Civil tv. szabályaival. A Szövetség jogos érdeke, hogy ezen tisztségviselőivel
(illetve a tisztségviselő jelöltekkel) kapcsolatba léphessen, őket tisztségükben
(jelöltségükben) nyilvántartsa. A Szövetség szervezeti keretein belül
tevékenykedő harmadik személyek (különösen: tagszervezetek, versenyzők,
bizottsági tagok, búvárok és sportágszeretők) jogos érdeke, hogy a Szövetség
tisztségviselőit (jelöltjeit) a folyamatos ügyvitel biztosítása érdekében
nyilvántartsa, nevüket a szervezet honlapján (www.buvar.hu) nyilvánosságra
hozhassa.

▪

Az érintett tisztségviselőknek és jelölteknek alapvető érdekük fűződik a
kapcsolattartás szabadságához, magánszférájuk, valamint információs
önrendelkezési joguk tiszteletben tartásához, és ahhoz, hogy személyes
adataikat illetéktelen személyek ne kezeljék.

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég és harmadik személyek (különösen:
tagszervezetek, versenyzők, búvárok és sportágszeretők) közös jogos érdeke
elsőbbséget élvez az érintett tisztségviselők (jelöltek) azon érdekével szemben,
hogy adataikat ne kezeljék, a Szövetség az adatok kezelésére jogosult
szervezetnek minősül [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése mind az Adatkezelő, mind az érintett által
képviselt szervezet feladatának ellátásához szükséges. Az adatkezelő az érintett ezen
adatait csak arányos mértékben kezeli, és az adatkezelés szükségességét évente
felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig szűkíti a hozzáférés jogosultságát az
ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti dolgozók körére. Az Adatkezelő
folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés biztonságát és áttekinthetőségét
biztosító garanciákat.
A fentieken túl, a Szövetség jogosult az elnökség tagjai, tiszteletbeli (al)elnök,
felügyelőbizottság tagjainak képmását mint személyes adatot a célból kezelni, hogy
azt az Adatkezelő honlapján nyilvánosságra hozza [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pont]. Az érintettek a hozzájárulásukat szabadon adják meg, és bármikor
visszavonhatják.
A kezelt adatok köre
A Szövetség nyilvántartást vezet az Alapszabály szerinti tisztségviselőkről. A
nyilvántartás tartalmazza a tisztségviselő (jelölt) alábbi adatait:
a) név,
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b) lakóhely,
c) a sportszervezet nevét (amennyiben tagszervezet tagja),
d) e-mail cím,
e) telefonszám,
f) adóazonosító jel, anyja születési neve, állampolgárság (kizárólag az elnök esetén),
g) képmás.

Adatkezelés időtartama
A tisztségviselői státusz megszűnését követő 5 év. A jelölt adatai – amennyiben a
tisztségviselői pozícióra nem kerül megválasztásra - a választást követően
haladéktalanul törlésre kerülnek.
Az Adatkezelő az érintett képmását haladéktalanul törli (ide értve a honlapján
nyilvánosságra hozott képmást is), amennyiben az érintett a hozzájárulását
visszavonta.
2. Bizottsági tagokkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
A Szövetség Alapszabálya szerint az Adatkezelő szerveinek minősülnek a Szövetség
állandó, eseti és szakbizottságai is. A Szövetség legfőbb szerve a közgyűlés. A
közgyűlések között a Szövetség működését és ügyintézését a szövetség közgyűlés
által választott tisztségviselői és bizottságai végzik, a Szövetség munkavállalóival
együttműködve. Az adatkezelés célja a Szövetség folyamatos működésének a
biztosítása és e célból kapcsolattartás a bizottsági tagokkal, illetve - megválasztásukat
megelőzően – a bizottsági tagjelöltekkel.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Szövetség működésében és működtetésében az Alapszabályban
meghatározott tisztségviselők mellett a bizottsági tagok vesznek részt,
összhangban a Szövetség Alapszabályával. A Szövetség jogos érdeke, hogy
ezen bizottsági tagokkal (illetve bizottsági tagjelöltekkel) kapcsolatba
léphessen, őket bizottsági tagságukban (jelöltségükben) nyilvántartsa. A
Szövetség szervezeti keretein belül tevékenykedő harmadik személyek
(különösen: a tisztségviselők, a tagszervezetek, versenyzők) jogos érdeke,
hogy a Szövetség bizottsági tagjait (jelöltjeit) a folyamatos ügyvitel biztosítása
érdekében nyilvántartsa, nevüket a szervezet honlapján (www.buvar.hu)
nyilvánosságra hozhassa.

▪

Az érintett bizottsági tagoknak alapvető érdekük fűződik a kapcsolattartás
szabadságához, magánszférájuk, valamint információs önrendelkezési joguk
tiszteletben tartásához, és ahhoz, hogy személyes adataikat illetéktelen
személyek ne kezeljék.
3

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég és harmadik személyek (különösen:
tisztségviselők, tagszervezetek, versenyzők) közös jogos érdeke elsőbbséget
élvez az érintett bizottsági tagok (jelöltek) azon érdekével szemben, hogy
adataikat ne kezeljék, a Szövetség az adatok kezelésére jogosult szervezetnek
minősül [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése mind az Adatkezelő, mind az érintett által
képviselt szervezet feladatának ellátásához szükséges. Az adatkezelő az érintett
ezen adatait csak arányos mértékben kezeli, és az adatkezelés szükségességét
évente felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig szűkíti a hozzáférés jogosultságát az
ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti dolgozók körére. Az Adatkezelő
folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés biztonságát és áttekinthetőségét
biztosító garanciákat.
A fentieken túl, a Szövetség jogosult a szakbizottságok vezetőinek képmását mint
személyes adatot a célból kezelni, hogy azt az Adatkezelő honlapján nyilvánosságra
hozza [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az érintettek a hozzájárulásukat
szabadon adják meg, és bármikor visszavonhatják.
A kezelt adatok köre
A Szövetség nyilvántartást vezet az Alapszabály szerinti állandó, eseti és
szakbizottsági tagokról. A nyilvántartás tartalmazza a bizottsági tag (jelölt) alábbi
adatait:
a)

név,

b)

lakóhely,

c)

a sportszervezet nevét (amennyiben tagszervezet tagja),

d)

e-mail cím,

e)

telefonszám,

f)

képmás (a szakbizottságok vezetői esetében).

Adatkezelés időtartama
A bizottsági tagság megszűnését követő 5 év. A jelölt adatai – amennyiben a
bizottsági tagságra nem kerül megválasztásra - a választást követően haladéktalanul
törlésre kerülnek. Az Adatkezelő az érintett képmását haladéktalanul törli (ide értve a
honlapján nyilvánosságra hozott képmást is), amennyiben az érintett a hozzájárulását
visszavonta.
3. Válogatott edzők
Az adatkezelés célja
A válogatott edzői a Szövetség válogatott működésével kapcsolatos feladataiban
játszanak kulcsszerepet, ezért a velük való kapcsolattartás és szakmai véleményük
integrálása a szövetségi munkába elengedhetetlen.
Az adatkezelés célja a Szövetség folyamatos működésének a biztosítása és e célból
kapcsolattartás a válogatott edzőkkel.
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Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Szövetség jogos érdeke, hogy a válogatott edzőkkel szakmai véleményük
kikérése és a nemzeti válogatott keret működtetése céljából (mely a Sport. tv.ben deklarált szövetségi feladat) kapcsolatba léphessen, őket ebbéli
minőségükben nyilvántartsa. A Szövetség szervezeti keretein belül
tevékenykedő harmadik személyek, így a válogatott versenyzőknek jogos
érdeke, hogy a Szövetség a válogatott edzőket nyilvántartsa, velük folyamatos
kapcsolatban álljon.

▪

Az érintett válogatott edzőknek alapvető érdekük fűződik a kapcsolattartás
szabadságához, magánszférájuk, valamint információs önrendelkezési joguk
tiszteletben tartásához, és ahhoz, hogy személyes adataikat illetéktelen
személyek ne kezeljék.

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég és harmadik személyek (különösen:
tisztségviselők, tagszervezetek, versenyzők) közös jogos érdeke elsőbbséget
élvez az érintett válogatott edzők azon érdekével szemben, hogy adataikat ne
kezeljék, a Szövetség az adatok kezelésére jogosult szervezetnek minősül
[GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése mind az Adatkezelő, mind az érintett által
képviselt szervezet feladatának ellátásához szükséges. Az adatkezelő az érintett ezen
adatait csak arányos mértékben kezeli, és az adatkezelés szükségességét évente
felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig szűkíti a hozzáférés jogosultságát az
ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti dolgozók körére. Az Adatkezelő
folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés biztonságát és áttekinthetőségét
biztosító garanciákat.
A kezelt adatok köre
A Szövetség nyilvántartást vezet az Alapszabály szerinti állandó, eseti és
szakbizottsági tagokról. A nyilvántartás tartalmazza a bizottsági tag (jelölt) alábbi
adatait:
a) név,
b) lakóhely,
c) a sportszervezet nevét,
d) e-mail cím,
e) telefonszám.
Adatkezelés időtartama
A válogatott edzői státusz megszűnését követő 30 nap.
4. Adattovábbítás, az érintettek jogai
Továbbításra kerülhetnek-e a tisztségviselők / bizottsági tagok adatai?
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Az elnök neve, lakóhelye, adóazonosító jele, anyja születési neve, állampolgársága,
továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak a neve az Adatkezelőt nyilvántartó Fővárosi
Törvényszék részére bejelentésre kerül.
A tisztségviselők, továbbá a szakbizottságok vezetőinek a neve és képmása – a
szervezeti ügyintézés elősegítése és transzparencia jegyében - az Adatkezelő
honapján nyilvánosságra hozatalra kerül.
A fentieken túl az Adatkezelő az érdekelt adatait csak abban az esetben továbbítja
másik személy számára,
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő, vagy az adattovábbítás
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Szövetség felé hivatalos
megkeresését eljuttatja;
b) a Szövetséggel kötelmi jogviszonyban lévő személy (adatfeldolgozó)
igénybevétele esetén.
Milyen jogok illetik meg a személyes adat jogosultját?
Az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik:
a) tájékoztatáshoz való jog.
b) helyesbítéshez való jog;
c) elfeledtetéshez való jog;
d) adatkezelés korlátozásához való jog;
e) adathordozhatósághoz való jog;
f) tiltakozáshoz való jog.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése
vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a Szövetség megsérti az adatvédelmi
jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati
kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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