ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SPORTOLÓK / VERSENYZŐK
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 Szövetség a versenyrendszer működtetése, Sport tv. előírásainak, valamint a
Versenyszabályzatban foglaltaknak való megfelelés céljából kezeli az érintett jelen
dokumentumban felsorolt személyes adatait. A versenyrendszer szabályai
megkövetelik, hogy a versenyzőket, és az őket tagként nyilvántartó sportszervezeteket
a Szövetség nyilvántartsa, a versenyző pedig a Sport tv. 2. § (4) bekezdés c) pontja
alapján köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában,
valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat.
A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban a Versenyzők személyes adatai kezelésének
jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, valamint a versenyzőket/sportolókat megillető
jogokról adunk tájékoztatást az alábbi adatkezelések tekintetében.
1.

Igazolással és átigazolással kapcsolatos adatkezelés

2.

Versenyengedély kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

3.

Sportorvosi engedély nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés

4.

Nevezés, versenyrendszer szervezése és működtetése

5.

Válogatott kerettag sportorvosi ellátásának szervezése, elősegítése.

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. Igazolással és átigazolással kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
A Sportág versenyzőinek nyilvántartása a versenyrendszer működtetése, le- és
átigazolásokkal kapcsolatos adminisztráció, e körben kapcsolattartás a sportolókkal
(versenyzőkkel).
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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 a Sport tv. 22. § (2) a) pontja alapján gondoskodik a sportágában
a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról. A Szövetség jogos
érdeke, hogy a jogszabályban rögzített feladatait végezze. Továbbá mind az
érintett sportolót/versenyzőt leigazoló sportszervezet, mind harmadik személy
sportszervezetek (így különösen: az átvevő sportszervezet) és a
versenyrendszerben résztvevő egyéb személyek jogos érdeke, hogy a
versenyrendszerben résztvevő versenyzők (így az érintett) igazolását a
versenyrendszert szervező és működtető szervezet, a Szövetség hitelesen
nyilvántartsa. Az Adatkezelő jogos érdeke, hogy az érdekelt kapcsolati adatait
kezelje és a versenyzőt ebbéli státuszában jogai gyakorlása és kötelezettségei
teljesítése körében megkeresse. Mindez egyúttal a sportoló (versenyző) érdeke
is.

▪

Az érintett sportolónak / versenyzőnek alapvető érdeke fűződik a
kapcsolattartás szabadságához, a versenyzői magánszférája, valamint a
versenyzői információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásához, és ahhoz,
hogy személyes adatait illetéktelen személyek ne kezeljék.

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég és harmadik személy sportszervezetek, illetve
egyéb személyek fentiekben kifejtett jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintett
sportoló azon érdekével szemben, hogy adatait ne kezeljék, a Szövetség az
adatok kezelésére jogosult szervezetnek minősül [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése az Adatkezelő feladatának ellátásához
szükséges. Az adatkezelő ezen adatokat csak arányos mértékben kezeli, és az
adatkezelés szükségességét évente felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig szűkíti a
hozzáférés jogosultságát az ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti dolgozókra.
Az Adatkezelő folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés biztonságát és
áttekinthetőségét biztosító garanciákat.
A kezelt adatok köre
A Szövetség nyilvántartást vezet a versenyzőkről. A nyilvántartás tartalmazza a
sportoló alábbi adatait:
a) nevét,
b) a sportszervezet nevét,
c) a sportoló nyilvántartásba vételének, ill. átigazolásának időpontját,
d) lakóhelyét,
e) anyja nevét,
f) születési idejét, helyét,
g) e-mail címét,
h) telefonszámát.
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A 16 évesnél fiatalabb gyermekek esetében a szülő, vagy törvényes képviselője
hozzájárulása szükséges a fenti adatok megadásához és kezeléséhez.
Adatkezelés időtartama
A versenyzői státusz megszűnését követő 1 éven át.
2. Versenyengedély (rajtengedély) kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatos
adatkezelés
Az adatkezelés célja
A Szövetség a Sport tv. 3. § (1) és (2) bekezdései alapján gondoskodik a
versenyengedélyek és a rajtengedélyek kiadásáról, a Sport tv.-ben meghatározott
tartalommal és adatokkal. A Szövetség a versenyengedélyeket (rajtengedélyeket) a
Sporttörvény 3. § (8) bekezdése és 19/A. §-a alapján
a) a sportoló sporttevékenysége feltételeinek és a sportág rendeltetésszerű
működésének biztosítása,
b) a sportág versenyrendszerének szervezése,
c) a nemzeti válogatott keretek működtetése és
d) a sportolók nemzetközi
nyilvántartani köteles.

sporteseményeken

való

részvétele

érdekében

Az adatkezelés jogalapja
A Szövetség a versenyengedélyek (rajtengedélyek) nyilvántartása során a részére
előírt fenti jogi kötelezettség teljesítéshez kezeli az adatokat [GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont].
A kezelt adatok köre
A versenyengedély elemeit a Sporttörvény határozza meg. Eszerint 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.

Adatkezelés időtartama
A Szövetség a Versenyengedélyeket (rajtengedélyeket) a kiadásától számított 4 évig
tartja nyilván.
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3. A sportorvosi engedély nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés célja
A versenyző egészségének védelme. A versenyzés és az arra való felkészülés fokozott
fizikai terhelést jelent. A versenyző elemi érdeke, hogy kizárólag megfelelő
egészségügyi kondícióban vehessen részt a versenyrendszerben, ezért a
versenyengedély (rajtengedély) csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó
dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes, a versenyengedély
(rajtengedély) kiadásának előfeltétele pedig az érvényes sportorvosi igazolás, amely
adatot a Szövetség a Sport tv. 19/§ (2) bekezdése alapján a sportoló / versenyző
egészségének védelme érdekben nyilvántartani köteles.
Az adatkezelés jogalapja
A Szövetség a versenyengedélyek (rajtengedélyek) nyilvántartása során a sportorvosi
engedélyeket a részére előírt fenti jogi kötelezettség teljesítéshez kapcsolódóan kezeli
[GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
A kezelt adatok köre
A Sportorvosi igazolás - a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározottakkal összhangban – a
sportoló alábbi adatait tartalmazza:
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”).
Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a sportorvosi igazolásokat a versenyengedély / rajtengedély kiadástól
számított 4 évig kezeli.
4. Nevezés, versenyrendszer szervezése és működtetése
Az adatkezelés célja
A versenyeken való részvétel feltétele a nevezés. A versenyekre a Szövetség és a
CMAS szabályai szerint a sportolók/versenyzők nevezéssel tudnak jelentkezni a
nevező egyesületen, sportszervezeten keresztül, Sport tv. 2. § (4) bekezdés c) pontja
alapján a versenyző pedig köteles betartani a sportág versenyszabályzatában,
valamint egyéb szabályzataiban foglaltakat.
A sportolói versenyzés előfeltétele a versenyrendszer fenntartása és működtetése. Az
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adatkezelés célja ezen versenyrendszer szervezése és a versenyzés lehetőségének
biztosítása, megszervezése a versenyzők részére.
A versenyző anyja neve, születési helye és személyazonosító okmányának száma a
nemzetközi sporteseményeken való részvétel elősegítéséhez (nevezés és az utazás,
szállás megszervezése) szükséges adatok. A sportoló email címének kezelése a fenti
célhoz kötött kapcsolattartást szolgálja.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Sport tv. 22. § (1) bekezdés b) és d) pontjai alapján a Szövetség feladata a
búvár sportág versenyrendszerének a sportág nemzetközi szabályaival
összhangban történő kialakítása, e versenyrendszer alapján a sportág
versenyeinek szervezése (így különösen: az országos bajnokság
megrendezése, a magyar kupa megrendezése), a sportág hazai
versenynaptárának meghatározása, a nemzeti válogatott keretek működtetése,
a sportághoz tartozó sportolók nemzetközi sporteseményeken való
részvételének elősegítése. A Szövetség jogos érdeke, hogy a jogszabályban
rögzített feladatait végezze. Továbbá – miután a verseny nélkülözhetetlen
feltétele, hogy az több szereplős legyen – valamennyi versenyezni kívánó
sportoló/versenyző, illetve az őket leigazoló sportszervezet jogos érdeke, hogy
a versenyrendszerben részt venni kívánó versenyzők (így az érintett) nevezését
és az ahhoz szükséges adatokat a Szövetség adminisztrálja, szervezze és
nyilvántartsa.

▪

Az érintett sportolónak / versenyzőnek alapvető érdeke fűződik a
kapcsolattartás szabadságához, a versenyzői magánszférája, valamint a
versenyzői információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásához, és ahhoz,
hogy személyes adatait illetéktelen személyek ne kezeljék.

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég, a versenyezni kívánó sportolók/versenyzők
és harmadik személy sportszervezetek fentiekben kifejtett jogos érdeke
elsőbbséget élvez az érintett sportoló azon érdekével szemben, hogy adatait ne
kezeljék, a Szövetség az adatok kezelésére jogosult szervezetnek minősül
[GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése az Adatkezelő feladatának ellátásához
szükséges. Az adatkezelő ezen adatokat csak arányos mértékben kezeli, és az
adatkezelés szükségességét évente felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig
szűkíti a hozzáférés jogosultságát az ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti
dolgozókra. Az Adatkezelő folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés
biztonságát és áttekinthetőségét biztosító garanciákat.
A kezelt adatok köre
A nevezés során az a Szövetség az alábbi adatokat kezeli:
a) név,
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b) születési idő,
c) tagszervezet,
d) személyazonosító okmány száma,
e) anyja neve,
f) születési hely,
g) e-mail cím,
h) iskola neve (diákolimpiai résztvevő esetén).
Az adatkezelés időtartama
A Szövetség a nevezésekkel kapcsolatos adatokat a versenyzői státusz megszűnését
követő 1 éven át kezeli.

5.Válogatott kerettag sportorvosi ellátásának szervezése, elősegítése
Az adatkezelés célja
A versenyző egészségének védelme és sportegészségügyi vizsgálatok szervezése az
Országos Sportegészségügyi Intézetben (OSEI). Ebben az esetben a versenyző neve
és TAJ száma az OSEI részére továbbításra kerül.
Az adatkezelés jogalapja
A versenyző önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló, jelen konkrét adatkezelési
célra vonatkozó, kifejezett hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A
versenyző a hozzájárulását bármikor szabadon visszavonhatja.
A kezelt adatok köre
A Sportorvosi igazolás - a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról
szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározottakkal összhangban – a
sportoló alábbi adatait tartalmazza:
a) nevét,
b) TAJ számát.
Az adatkezelés időtartama
A válogatott kerettagság megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásával
azonnal.

6.Adattovábbítás, az érintettek jogai
Továbbításra kerülhetnek-e a sportoló / versenyző adatai?
A versenyző nevezéssel kapcsolatos adatai továbbításra kerülhetnek:
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▪

nemzetközi verseny esetén a CMAS, illetve a verseny szervezői felé;

▪

hazai verseny esetén a verseny szervezői részére.

Válogatott versenyző hozzájárulásával az érintett TAJ száma az OSEI részére
továbbítható sportegészségügyi vizsgálatok koordinálása céljából.
A Sport tv. 3. § (8) bekezdése alapján a Szövetség jogosult történeti, tudományos
célból a sportoló nevét, születési idejét, képmását, állampolgárságát, sportszervezeteit
és sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint a sportág
népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását nyilvánosságra hozni.
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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