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Nyilvános Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató 

 

A jelen weblap üzemeltetője a Celldömölki Városi és Vasutas Sportegyesület 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

Cégnév:   Celldömölk Városi és Vasutas Sportegyesület 

Székhely:   9500 Celldömölk, Kolozsvár u 2 

Weblap:   www.cvse.hu 

Kapcsolattartás:   elnök 

Telefon:   30-916-0639 

E-mail:    cvse@cellkabel.hu 

Adatvédelmi Tisztviselő: Egyesület elnöke 

     

Adatvédelmi kérelmek:  cvse@cellkabel.hu 

Adatfeldolgozás: Az adatfeldolgozók tekintetében az egyes tevékenységekhez 

kapcsolódóan adunk felvilágosítást (lásd lentebb vagy kérelemre) 

Külföldi adattovábbítás: nincs 

A GDPR 30. cikk szerinti adatvagyonleltár: lásd melléklet 

 

A CVSE Sportegyesület. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik 

számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.  

 

A jelen szabályzat egyaránt vonatkozik az egyesület tagjaira, az egyesülettel egyéb jogviszonyba 

kerülő partnereire és számára dolgozó munkavállalókra, a weblap látogatóira. 

 

A jelen Szabályzat az alábbiakat tartalmazza: 

 az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait; 

 az adatkezelési célok felsorolását; 

 azon jogalapokat, amelyek alapján, ezek kezelések történik; 

 mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek; 

 hogyan történik a tárolásuk.  

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a jelen Szabályzatot, annak érdekében, hogy megértse, hogy 

hogyan kezeljük a személyes adatait. 
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1. Adatgyűjtés 

 

Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a 

közöttünk létrejövő szerződés és azt ahhoz kapcsolódó vonatkozó törvényi előírások, illetve az 

egyes sportági szövetségek előírásai adják az adatgyűjtés jogalapját.  

 

Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől nem fogadunk! Kivételt jelent a sportorvosi 

alkalmasság eredménye, mely csak alkalmas vagy nem alkalmas, esetleg korlátozó előírást 

tartalmazhat, de minden esetben konkrét orvosi diagnózis nélkül.  

Önre vonatkozó személyes adat: 

Az Ön neve; 

Az Ön címe; 

Születési ideje és helye; 

Mindazok az adatok, amelyeket levelezés útján bocsát a rendelkezésünkre; 

Létesítményeinkben kamerát nem használunk. Amennyiben erre sor kerülne a 

felvételeket csak   

… 

(a) Adat weblapjaink látogatóiról és applikációink szoftvereink felhasználóiról 

(amennyiben releváns) adatokat nem tárolunk 

(b) Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyeket mi veszünk 

igénybe Öntől  

 

(i) munkahelyi kapcsolattartási adatok (telefonszám, postai cím, levélcím, e-mail 

cím); 

(ii) azonosításhoz szükséges adat és cím; 

(iii) fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok. 

 

Különleges adatot nem kezelünk. 

 

2. Adakezelési céljaink 

 

Társaságunk, mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat: 

 

 NAV - felé történő adatszolgáltatás 

 Szövetségek felé történő adatszolgáltatás 

 Adatfeldolgozók felé történő adatszolgáltatás 
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3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz 

3.1 Az Ön személyes adatainak jelen Szabályzat szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg: 

(a) az Ön személyes adatának használata tagnyilvántartáshoz 

(b) az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges (például adóhatósági bejelentés teljesítése);  

(c) az Ön személyes adatának használata  

- adat feldolgozási célból való átadás könyvelő irodának, szövetségnek 

- a szállítók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése; és 

3.2 A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának módját kizárjuk 

4. Cookie-k (sütik) 

Honlapunkon nem használunk 

5. Személyes adat továbbítása 

5.1 Az Ön adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg: 

(a) Kizárólag könyvelőiroda, NAV, Sportszövetségek  

Korlátozunk (szerződéssel vagy törvényi rendelkezéssel) minden olyan harmadik személyt, 

akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek képesek 

arra, hogy eltérő célja használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket. A 

személyes adat tárolása 

A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül 

sor. Az adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, 

vagy amely az adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg 

jogvédelmi célból szükséges. 

 

6. Az Ön jogai 

6.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek meghatározott jogai vannak, melyeket a fenti 

felhasználási célok korlátozása esetén az Ön tagsági / és/vagy munkavégzési illetve megbízási 

jogviszonya megszűnését vonja maga után 

 

6.2 Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni, vagy bármelyikkel 

élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velünk. 

É 

(a) hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz; 

(b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; 

(c) az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;  

(d) az adat kezelésének korlátozása; 

(e) az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; 

(f) személyes adatainak harmadik személyszolgáltató számára történő átadása, vagy 

ennek megtiltása;  
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(g) bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy 

(h) tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen. 

6.3 Minden fenti vonatkozásban érkező kérést ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden 

esetben azonban az adott jogszabályi határidőn, azaz 30 napon belül).  

7. Információbiztonság 

7.1 A CVSE elkötelezetten védi a személyes adatokat az elvész, jogellenes használat, jogellenes 

továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden 

szükséges intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a 

megfelelő technikai és szervezési intézkedések használatát.  

7.2 A szervezeti intézkedések magukban foglalják az épületeinkben a fizikai hozzáférések 

ellenőrzését, munkavállalók oktatását, a papír alapú akták elzárását megfelelő helyiségekbe. A 

technikai intézkedések magukban foglalják a rendszereinkhez történ hozzáféréshez 

kapcsolódó titkosítást, jelszóvédelmet és a vírusirtó szoftverek használatát. 

7.3 Annak a folyamatnak a részeként, amely során Ön a rendelkezésünkre bocsátja a személyes 

adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, 

hogy minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön általa rendelkezésünkre bocsátott 

személyes adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető 

teljes mértékben biztonságosnak. Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell 

fogadnia, hogy amennyiben sor kerül rá , weblapunkon keresztül történő adattovábbítás 

biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon történő továbbítás az 

Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban megérkezik a 

rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes 

hozzáférés megakadályozása céljából. 

7.4 Azokban az esetekben, amikor mi adtunk Ön számára egy jelszót (vagy Ön választott egyet) 

Ön a felelős azért, hogy e jelszó bizalmasságát megőrizze. Arra kérjük, hogy ezt a jelszót 

senkivel ne ossza meg. 

7.5 Weblapjaink, mobil applikációnk illetőleg közösségi médiaoldalaink időről időre 

tartalmazhatnak olyan utalásokat, amelyek harmadik személyek által működtetett weblapokra 

mutatnak beleértve a tagvállalatok weblapjait illetve a partner hálózatokat is, ezek új 

adatkezelése nem tartozik az általunk végzett tevékenységek közé. 

 

7 Jogorvoslati tájékoztatás 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ügyfél szolgalat@naih.hu. 

 


