ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
RENDES TAG KÉPVISELŐI ÉS SZAKOSZTÁYVEZETŐI, PÁRTOLÓ TAG (KÉPVISELŐI)
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 rendes tagok képviselői, búvár szakosztályvezetői,

2.

jogi személy pártoló tag képviselői,

3.

természetes személy / egyéni vállalkozó pártoló tagok.

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

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Szövetség és az érintett által képviselt tag(szervezet), illetve
búvár szakosztály közötti kapcsolattartás, a szervezeti eseményekbe történő bevonás
(pl.: meghívó közgyűlésre).
A Szövetség a rendes- és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet. A Szövetség rendes
tagjainak képviselői képviseleti joggal részt vesznek a Szövetség legfőbb szervének
ülésein, a közgyűlésen, valamint az általuk képviselt tagszervezet képviseletében az
Alapszabályban rögzített jogokat gyakorolják és kötelezettségeket teljesítik. A
Szövetség pártoló tagjai a Szövetség munkáját személyes közreműködéssel, vagy
pénzeszközökkel, anyagi javakkal támogatják, továbbá önkéntes munkával segíthetik
valamelyik szakbizottság vagy búvároktatói kollégium tevékenységét.
A kapcsolattartás a rendes tag képviselője, továbbá – amennyiben a tagszervezet
búvár szakosztályt működtet – búvár szakosztályvezetője útján, pártoló tag esetén
pedig a jogi személy pártoló tag képviselője, vagy a természetes személy (egyéni
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vállalkozó) pártoló tag útján valósul meg.

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Szövetség működésében kulcsszerepet játszanak a Szövetség rendes és
pártoló tagjai. A Szövetség jogos érdeke, hogy ezen tagok képviselőivel, búvár
szakosztályvezetőivel, vagy közvetlenül a természetes személy pártoló
tagokkal
kapcsolatba léphessen, őket e minőségükben nyilvántartsa. A
Szövetség szervezeti keretein belül tevékenykedő harmadik személyek
(különösen: maguk a tagszervezetek, tisztségviselők, versenyzők, búvárok és
sportágszeretők) jogos érdeke, hogy a Szövetség rendes és pártoló tagjait a
folyamatos ügyvitel biztosítása érdekében nyilvántartsa, nevüket a szervezet
honlapján (www.buvar.hu) nyilvánosságra hozhassa.

▪

Az érintett tagszervezeti képviselőknek, pártoló tagoknak és búvár
szakosztályvezetőknek 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, tisztségviselők, versenyzők, búvárok, a sportág iránt érdeklődő
búvárjelöltek, és sportágszeretők) közös jogos érdeke elsőbbséget élvez az
érintettek 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 a rendes- és pártoló tagjairól nyilvántartást vezet. A nyilvántartás kiterjed
a rendes, illetve pártoló tag képviselőjének és búvár szakosztályvezetőjének, valamint
a természetes személy (egyéni vállalkozó) pártoló tag alábbi adataira:
a)

név,

b)

tagszervezet neve,

c)

e-mail cím,

d)

telefonszám.

Adatkezelés időtartama
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A tagszervezeti képviselői / szakosztályvezetői
tájékoztatás kézhezvételét követő 30 nap.

státusz megszűnéséről

való

Továbbításra kerülhetnek-e az érintettek adatai?
A tagszervezetek képviselőinek, búvár szakosztályvezetőinek – a szervezeti
ügyintézés elősegítése és transzparencia jegyében, továbbá a sportág iránt
érdeklődő, sportolni vágyó személyek tájékoztatása céljából - 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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