Komárom Városi Sportegyesület
2900 Komárom, Stadion út 1.
Tel-fax.: 06-34/341-465

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Komárom Városi Sportegyesület sportolói részére

1. Adatkezelő
Neve: Komárom Városi Sportegyesület
Cím: 2900 Komárom, Stadion út 1.
Adatkezelő képviselője: Beigelbeck Attila elnök
A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.
Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az
Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás
jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja
2.1 A Komárom Városi SE tagnyivántartásban való részvéte
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és
megszemélyesített promóciója


A kezelt adatok köre:
o Név, születési név, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, állampolgársága,
adóazonosító jele, TAJ száma, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány száma,
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, útlevélszám, útlevél másolata,
bankszámlaszáma,
o Képviselője neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,
o Iskola neve, címe, igazgató neve
o Versenyengedély nyilvántartási szám
o Sportorvosi engedély és érvényessége
o Felszereléshez kapcsolódó adatok (mezméret, cipő méret, stb)
o Versenyeken elért pontszámok, eredmények

A Komárom Városi Sportegyesületnek jogában áll a sportoló adatait a sportági
szakszövetség felé továbbítani, az adatvédelmi szerződésben foglaltak alapján.
Adatkezelés tervezett határideje: A törvényben meghatározott időtartamig

2.2 Közösségi média kommunikációs fénykép és videofelvétel készítés és tárolás
Közösségi médiában való szerepeltetés, az adatkezelő a saját zárt és nyílt közösségi média
csatornáin szerepeltetheti a sportolóról készült fotó és video anyagokat.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és
megszemélyesített promóciója
A kezelt adatok köre: Név, Arc és testkép, video, egyesület, versenyeredmény
Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.3 Utazások szervezése
Rendezvényekre, versenyekre történő hivatalos kiutaztatás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - A Adatkezelő jogos érdeke a munkavégzés
hatékonyságának és biztonsága növelés érdekében adatkezelést végezni
A kezelt adatok köre: Név, cím,születési hely és idő, telefon, e-mail, személyi igazolvány szám,
taj szám, útlevélszám, útlevél másolata
Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.4 Adatkezelő kiadványában vagy weboldalán való megjelenés
Az adatkezelő a saját kiadású magazinjaiban és weboldalán megjelenítheti a sportoló
fényképét, nevét, egyesületét, eredményeit
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az Adatkezelő jogos érdeke a szervezet hatékony és
megszemélyesített promóciója
A kezelt adatok köre: Név, egyesület, fotó, versenyeredmény
Adatkezelés tervezett határideje:

Az Érintett tiltakozásáig.

2.5 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések

Adatkezelés jogalapja: Törvényi kötelezettség
•
•
•
•
•

Név
Adatvédelmi azonosító
Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma
Érintetti kérelem eredménye
Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye

3. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
•
•
•
•

kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
kérheti adatainak helyesbítését,
tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett az 1. Pontban
megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
•
•

kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról
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