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ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

PREAMBULUM 

 

A. MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG (székhely: 1141 Budapest, 

Bonyhádi út 114. 2/5.; nyilvántartási szám: 01-02-0006342; adószám:18067264-1-42 ) (a 

továbbiakban: „Adatkezelő”), az általa szervezett versenyeken, edzéseken, egyéb 

sporteseményeken résztvevők  (a továbbiakban: „Résztvevő”) adminisztrációja, és ennek kapcsán, 

mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el és az általa szervezett sporteseményeken 

Résztvevők számára is kötelező és elengedhetetlen feltételként elfogadtatja jelen jogi közlemény 

(a továbbiakban: „Szabályzat”) rendelkezéseit. 

 

B. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés 

megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A jelen 

Szabályzat kibocsátásának célja, hogy biztosítsa az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvényben foglalt előírások és az egyéb adat és 

titokvédelmi szabályok érvényesülését az alkalmazott eszközök, adatok szükség szerinti védelme 

útján. 

 

C. A Szabályzat területi hatálya az Adatkezelő által versenyek szervezése körében történő 

adatkezelésre terjed ki, míg időbeli hatálya a Résztvevő hozzájárulásának megadásától kezdődően 

addig áll fenn, míg a jelen Szabályzat alapján az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli, vagy a 

Résztvevő a személyes adatainak törlését kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől 

 

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a Résztvevők személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes 

adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a jelen adatkezelési 

nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 

I. FOGALMAK 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 

valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők; 
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 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy; 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, az adatok módosítását illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

II. AZADATKEZELŐ ADATAI 

Neve: MAGYAR ZEN BU KAN KEMPO SPORTÁGI SZÖVETSÉG 

Székhelye: 1141 Budapest, Bonyhádi út 114. 2/5. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0006342 

Adószám: 18067264-1-42 

Kapcsolat: e-mail: pappvaler@zenbukankempo.com  
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III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

1. Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a 

Résztvevők önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.  

 

IV. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA ÉS CÉLJA 

 

1. Az Adatkezelő által szervezett edzéseken, versenyeken és egyéb sporteseményeken való 

részvétel regisztrációhoz kötött, a Résztvevőnek kötelező megadnia az Adatkezelő által kért, 

azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatait. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, 

hogy a regisztráció során további adatok megadását kérje az adatkérés céljának közlésével. Az 

Adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 

 

2. A regisztráció során kötelezően vagy nem kötelezően megadott adatok kezelésének célja: a 

Résztvevő azonosítása és tagsági státuszának ellenőrzése. 

 

3. Az adatok a Résztvevő azonosítását és a későbbi kapcsolattartást szolgálják. A fentieken túl 

egyes sportrendezvényekhez további adatkezelések kapcsolódhatnak, ami kizárólag a Résztvevő 

önkéntességén alapulhat. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésekre a jelen 

Szabályzat rendelkezései megfelelően irányadóak. 

 

4. Az Adatkezelő a Résztvevők személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint 

kezeli. Amennyiben a Résztvevő és az Adatkezelő között olyan jogviszony jön létre, amely 

szükségessé teszi az adatok kezelését, az Adatkezelő mindaddig kezelheti a személyes adatokat, 

ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges 

igényérvényesítés érdekében szükség lehet. 

 

5. Az Adatkezelő általa szervezett sporteseményeken történő részvétellel rögzítésre kerülnek a 

következő adatok: név; születési hely és idő; anyja neve; lakcíme; kapcsolattartási adatok; 

nyilvántartó egyesület neve; budopass száma, övfokozat, valamint adott esetben versenyek 

kategóriái és besorolások, meccs eredmények test súly. 
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V. RÉSZTVEVŐ HOZZÁJÁRULÁSA, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

1. A jelen szabályzat elfogadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul továbbá, hogy az általa 

megadott és az Adatkezelő által rögzített adatokat és információkat az Adatkezelő esetlegesen 

később egyéb, a Résztvevő részvételével lebonyolított sporteseményeken is felhasználhassa. 

 

2. Minden Résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Adatkezelő 

vagy vele szerződésben álló harmadik személy érdekeit sérti. A Résztvevő köteles tartózkodni a 

verseny megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Adatkezelő által 

titokban tartott információknak, adatainak a megszerzésére vagy annak felhasználására irányul.  

 

3. A Résztvevő köteles gondoskodni a saját adatainak biztonságáról. Amennyiben a 

Résztvevő e kötelezettségét megszegi, és ezzel lehetősége van harmadik személynek arra, hogy 

jogtalan előnyt érvényesítsen, akkor az Adatkezelővel vagy annak bármely partnerével szemben a 

Résztvevő semmilyen igényt nem érvényesíthet. 

 

4. A Résztvevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó 

személyes adatokról. Erre tekintettel amennyiben a Résztvevő kéri, az Adatkezelő tájékoztatást ad 

a Résztvevőre vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 

tájékoztatást.  

 

5. A Résztvevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy 

azok törlését kérni a jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a 

kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 

lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges 

adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 

 

6. A Résztvevő kérheti továbbá az adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha 

a Résztvevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a 

törlés sértené a Résztvevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 

ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
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7. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Résztvevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, 

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel a Résztvevő jogos érdekét nem sérti. 

 

8. Ha az Adatkezelő a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, 

vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a 

helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

 

9. A Résztvevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a 

kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, 

annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

 

10. Amennyiben Résztvevő bármely jogát visszaélésszerűen kívánja használni, Adatkezelő jogosult 

a joggyakorlást megtagadni, illetve korlátozni. 

 

VI. ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE 

 

1. Az Adatkezelő vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok 

védelmének érdekében. Az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz a Résztvevők 

adatainak biztonsága érdekében. 

 

2. Az Adatkezelő a Résztvevők magatartásáért felelősséget nem vállal. 

 

3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy akár a jelen Szabályzatot vagy akár más 

szabályzatát sértő Résztvevőt az általa szervezett versenyből kizárja. 

 

4. Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Résztvevő a jelen Szabályzat elfogadásával megadott 

adatkezelésekhez és anyagok megküldésének hozzájárulását bármikor visszavonja, vagy ismételten 

megadja. 

 

5. A személyes adatok egyéb célokra történő felhasználására az Adatkezelő csak a Résztvevő 

kifejezett és aktív magatartást igénylő hozzájárulásával válik jogosulttá. 
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6. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára 

adatfeldolgozót vegyen igénybe saját felelősségére. Az Adatkezelő az adatfeldolgozóért 

felelősséget vállal. 

 

VII. SZABÁLYZAT EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS 

PANASZKEZELÉS 

 

1. A jelen Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Adatkezelő egyoldalúan és adott esetben a 

Résztvevő hátrányára módosíthatja, amennyiben ezt jogszabály módosítás, sportági érdek vagy 

szerződéses kötelezettség szükségessé teszi. A módosításra való figyelmeztetést honlapján teszi 

közzé az Adatkezelő, a módosítás hatálybalépését megelőzően minimum nyolc nappal korábban. 

 

2. A módosítás hatályba lépését követően Résztvevő az Adatkezelő által szervezett 

sporteseményen való részvétellel elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. 

 

3. A Résztvevők panaszaikkal, kifogásaikkal írásban fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz 

e-mail üzenet útján, aki az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében 8 

munkanapon belül kivizsgálja a panaszt vagy kifogást és a vizsgálat eredményéről a Résztvevő az 

általa megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatja. 

 

4. Az adatkezelést érintő panasszal a joghatósággal és illetékességgel rendelkező magyar 

bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhelye: H-1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-

1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) egyaránt lehet élni. 

 

Lezárva Budapesten, 2016. július 1. napján 

 

  


