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VASAS SPORT CLUB 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

A Vasas Sport Club („Vasas Sport Club”) 
 

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
– és 2018. május 25. napjától alkalmazandó – (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: GDPR), 
a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény), továbbá az adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel 
irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében az alábbi szabályzatot alkotja: 

I. Adatkezelő adatai 

Adatkezelő neve: Vasas Sport Club 
Adatkezelő székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 58. 
Adatkezelőt nyilvántartó Bíróság: Fővárosi Törvényszék 
Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0000665 
Adatkezelő adószáma: 19806574-2-41 
Adatkezelő telefonszáma: +36 1 320 9457 
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: elnokseg@vasassc.hu 

II. Fogalom-meghatározások 

A jelen Szabályzat alkalmazásában: 
1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált, vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, lekérdezés, 
felhasználás, továbbítás, törlés), amelyet a Vasas Sport Club a tevékenysége keretében végez; 

2. „adatkezelő”: a GDPR 4. cikk 7. pontjában meghatározott körben a Vasas Sport Club 
3. „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, akivel vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
4. „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény; 
5. „érintett”: azonosított, vagy azonosítható természetes személy, akinek a személyes adatát a 

Vasas Sport Club tevékenységének során kezeli, így különösen, de nem kizárólagosan a Vasas 
Sport Club sportolói, 18 év alatti sportoló törvényes képviselői, a Vasas Sport Club munkavállalói, 
egyéb vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló személyek, megbízottai, ügyfelei stb.; 

6. „érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 
alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása, amellyel azérintett nyilatkozat vagy a megerősítést 
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezik az őt érintő személyes adat 
kezeléséhez; 

7. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára 
vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi 
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy 
egészségi állapotáról; 

8. „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 
9. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 

információ, amelynek eredményeként a természetes személy közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, így név, személyazonosításra alkalmas igazolvány adatai, 
helyadatok alapján egyedileg beazonosítható; 
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III. Az Adatkezelési Szabályzat célja és hatálya 

10. A jelen Szabályzat célja, hogy a Vasas Sport Club által végzett valamennyi adatkezelési 
tevékenységére vonatkozóan tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelésének céljairól, 
jogalapjáról, az adatkezelési műveletekről, az adatkezelés időtartamáról, a személyes adatok 
védelme érdekében tett információbiztonsági intézkedésekről, valamint jogsérelem esetén a 
jogorvoslati lehetőségekről, a jogorvoslat során az igényérvényesítés módjairól. A Vasas Sport 
Club vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a Vasas Sport Clubbal foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban álló egyéb személyek, a Vasas Sport Club tevékenysége során 
valamennyi személyes adat kezelés során kötelesek a GDPR, az Infotörvény, valamint a jelen 
Szabályzat rendelkezéseinek mindenek felett álló megtartására. 
 

11. A Vasas Sport Club a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott alábbi elveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés): 
a.) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; 
b.) célhoz kötöttség; 
c.) adattakarékosság; 
d.) pontosság; 
e.) korlátozott tárolhatóság; 
f.) integritás és bizalmas jelleg; 
g.) elszámoltathatóság. 
 

12. A Vasas Sport Club a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően 
valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre 
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár el az 
elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak védelme 
érdekében. 

IV. A Vasas Sport Club által végzett adatkezelések 

13. A Vasas Sport Club által végzett valamennyi személyes adatkezelés adatvédelem hatálya alá 
tartozik. A Vasas Sport Club személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor 
jogosult, ha arra jogalappal rendelkezik. 
 

14. A Vasas Sport Club személyes adatokon végzett adatkezelést, személyes adatok megismerését, 
gyűjtését vagy felhasználását az alábbi jogalapok megléte esetén jogosult végezni: 
a.) ha ahhoz a személyes adat jogosultja kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak 

egy vagy több konkrét célból történő megismeréséhez és kezeléséhez [GDPR 6 cikk (1) a) 
pont]; 

b.) amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett 
az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő 
lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6 cikk (1) b) pont]; 

c.) az adatkezelés a Vasas Sport Clubra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
[GDPR 6 cikk (1) (c) pont]; 

d.) az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges [GFPR 6 cikk 
(1) d) pont]; 

e.) amennyiben az adatkezelés a Vasas Sport Club (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei és alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek [GDPR 6 cikk (1) f) pont]; 

 
15. A Vasas Sport Club adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet. 
16. Az adatkezelés módja valamennyi adatkezelés esetében papír alapú vagy elektronikus 

nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus 
művelet. 
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IV/A. A Vasas Sport Club Ügyfeleivel kapcsolatban végzett adatkezelés 

17. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: 
a) a Vasas Sport Club tevékenységével összefüggésben kötelmi jogviszony (pl. 

adásvételi szerződés, szolgáltatás igénybevételére vagy nyújtására 
vonatkozó szerződés, vállalkozási vagy bérleti szerződés stb.) létrehozása, 
fenntartása, e kötelmi jogviszonyból eredő jogok gyakorlása (pl. ellenérték 
követelése) és kötelezettségek teljesítése (pl. szerződésben vállalt 
szolgáltatás teljesítése); 

b) a Vasas Sport Club a vele kapcsolatba kerülő ügyfelekkel kapcsolatos jogos 
érdekének érvényesítése és védelme; továbbá 

c) a Vasas Sport Clubot a kötelmi jogviszonnyal kapcsolatban esetlegesen 
terhelő jogi kötelezettség teljesítése. 

 
18. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony megszűnését követő 5 év, 

illetve a Számviteli Törvény szerint 169§ (2) bekezdés szerinti 8 év, továbbá minden olyan 
hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56-57. § 
rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a kötelmi jogviszony 
megszűnését követő 8 év. 
 

19. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás 
vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. 

 
20. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés jogalapja a Vasas Sport Club jogos érdeke és a Vasas Sport 

Clubra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6 cikk (1) f) pont és c) pont]. 
 

21. A Vasas Sport Club a jelen alfejezet szerinti adatkezelés során az alábbi személyes adat 
megismerésére és kezelésére jogosult: 

a.) jogi személy fél esetén a jogi személy képviseletére jogosult természetes személy 
családi és utóneve; tisztsége; születési helye és ideje; anyja születési családi és 
utóneve; állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási címe. 

b.) a kötelmi jogviszonyban megjelölt kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma, 
pozíciója; 

 
22. A Vasas Sport Club köteles minden nyilvántartásából törölni a személyes adatot, amennyiben az 

adatkezelés időtartama eltelt. 
23. A Vasas Sport Club által a jelen alfejezet szerinti személyes adatokat az erre kijelölt 

munkavállalóin keresztül kezeli, akiknek ez a munkakörükből kifolyólag kötelezettsége.  
24. A fenti pontban foglaltakon túlmenően a Vasas Sport Club az alábbi adatfeldolgozókat veszi 

igénybe: 
 

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozási tevékenység 

Eurokontroll Kft 
1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt.1. 

A kötelmi jogviszony teljesítésével 
kapcsolatos könyvelési, számviteli 
nyilvántartás vezetési kötelezettség 
teljesítése; 

4IG Nyrt A Vasas Sport Club által használt informatikai 
rendszer üzemeltetésével összefüggésben; 

 
 

IV/B. A Vasas Sport Club munkavállalói és foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek személyes adatainak kezelése 

25. A Vasas Sport Club jogosult kezelni a Vasas Sport Club vezető tisztségviselőinek, 
tisztségviselőinek, munkavállalóinak, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló 
személyeknek személyes adatait amennyiben az alábbi jogalapok valamelyike fennáll: 
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a) az adott személyes adat kezelése Vasas Sport Clubbal kötendő vagy 
megkötött (munka)szerződés létesítése, fenntartása, teljesítése vagy 
megszűnése (megszüntetése) során szükséges [GDPR 6 cikk (1) b) pont]; 

b) a Vasas Sport Club jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében 
szükséges a munkaviszony, egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
létrejöttéhez, fenntartásához vagy megszűnésével összefüggésben szükséges 
[GDPR 6 cikk (1) c) pont]; 

 
26. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés célja: az érintett és a Vasas Sport Club között munkaviszony, 

foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése, 
továbbá e jogviszonyokból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése. 
 

27. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: 
a) jogszabályi kötelezettségként meghatározott adatkezelés esetén a vonatkozó 

jogszabályban meghatározott időtartam; 
b) minden olyan hozzájárulás alapján kezelt személyes adat esetén, amelyik a pénzmosás és 

a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 
törvény 56-57. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik, az adatkezelés időtartama: a 
kötelmi jogviszony megszűnését követő 8 évig. 

 
28. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás 

vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet. A Vasas 
Sport Club az érintettre vonatkozó személyes adatokat olyan módon köteles megőrizni, ahol 
azokhoz illetéktelen személy nem férhet hozzá. 
 

29. A jelen alfejezet szerinti adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 
Az érintett személyeknek csak olyan személyes adatot kell a Vasas Sport Club rendelkezésére 
bocsátania, amelyek a munkaviszony megkötéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez 
szükséges, továbbá amelynek rögzítésére a Vasas Sport Club jogszabálynál fogva köteles. Ezen 
adatok nélkül a Vasas Sport Club nem tudja az érintett személlyel a (munka)szerződést, 
megkötni, fenntartani vagy megszüntetni, a (munka)szerződést teljesíteni:  
a) az érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja 

születési családi és utóneve, lakcíme, illetve ennek hiányában tartózkodási címe, 
személyazonosító száma, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jele, továbbá 
mindazon adatok, amelyeket – az érintett hozzájárulását nem igénylő módon jogszabályi 
kötelezettség teljesítéseként – a Vasas Sport Club, mint munkáltató, foglalkoztató jogosult 
megismerni és kezelni köteles, így különösen, de nem kizárólagosan a vezető 
tisztségviselő(k), munkavállalók vagy foglalkoztatottak személyi nyilvántartása, munkaidő 
nyilvántartása, szabadság nyilvántartása, bérnyilvántartás, utazási költségtérítés 
nyilvántartás, munkavédelmi oktatás nyilvántartás, egészségügyi alkalmassági 
nyilvántartás részét képező személyes adatok; 

b) az érintett bankszámla száma, illetve a bankszámlát vezető pénzintézet neve, amennyiben 
a személyes adat jogosultja a munkabére megfizetése banki átutalás útján történik 
megfizetni, továbbá az adott munkakörre, feladatkörre vonatkozóan a végzettséget igazoló 
bizonyítvány másolata, amennyiben a munkakör, feladatkör betöltésének a végzettség 
elengedhetetlen feltétele; 

 
30. A Vasas Sport Club által jelen pont szerint végzett adatkezelési tevékenységet a Vasas Sport Club 

által az erre kijelölt munkavállalói végzik, akiknek a munkaköri kötelezettségük a munkavállalók 
személyes adatainak kezelése.  

31. A fenti pontban foglaltakon kívül a Vasas Sport Club az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozási tevékenység 

Eurokontroll Kft 
1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt. 1. 

A munkabér kifizetésével, illetve a 
munkaviszonnyal összefüggésben felmerülő 
adózási, könyvelési, számviteli feladatok 
ellátása a számvitelről szóló 2000. évi C. 
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törvényben és egyéb adójogszabályokban 
foglalt kötelezettségek teljesítési céljából; 

K&H Bank Munkabérek kifizetése banki átutalás útján 

Takarékbank Munkabérek kifizetése banki átutalás útján 

4IG Nyrt. 
1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

A Vasas Sport Club által használt informatikai 
rendszerének üzemeltetésével 
összefüggésben 

 
32. A Vasas Sport Club személyes adatot nem továbbít más EGT tagállamba, harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére.  
33. A Vasas Sport Club a munkavállaló személyes adatát a munkaviszony létrejötte, fenntartása és 

megszűnése (megszüntetése) során kezeli, továbbá a munkaviszony megszűnését követően a 
vonatkozó adó és társadalombiztosítási szabályokban előírt megfelelő időtartamig.  Ezen 
túlmenően is a köziratokról, levéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 
LXVI törvényben meghatározottak szerint a Vasas Sport Club köteles a munkaügyi irat, mint 
irattári anyag megőrzését biztosítani.  

34. A Vasas Sport Club automatizált döntéshozatalon alapuló eljárást vagy profilalkotást nem végez.  
35. Álláspályázatra történő, illetve önéletrajzokkal kapcsolatosan történő adatkezelés tekintetében 

a Vasas Sport Club, mint munkáltató által meghirdetett álláslehetőséggel kapcsolatos 
adatkezelés célja a meghirdetett munkakör betöltése, ezen adatkezelési cél érdekében kerülnek 
az álláspályázatra jelentkezők személyes adatainak kezelése. A Vasas Sport Club által 
alkalmazott felvételi eljárási folyamat nem terjed ki a jelentkező által a közösségi oldalakon 
nyilvános módon megadott információra. Abban az esetben, amint a Vasas Sport Club a 
meghirdetett álláslehetőséget a Vasas Sport Club betölti, az adatkezelés jelen pontban írt célja 
megvalósul. Ezt követően a Vasas Sport Club a benyújtott álláspályázatokat nem kezeli, az 
álláspályázatok megsemmisítésre/törlésre kerülnek. a jelentkező által benyújtott álláspályázat 
megsemmisítésre/törlésre kerül abban az esetben is, amennyiben a jelentkező a felvételi 
folyamat során álláspályázatát visszavonta.  

36. A Vasas Sport Club bizonyos munkakörök betöltésével összefüggésben a munkavállaló 
munkakörének ellátása érdekében e-mail fiókot bocsáthat a munkavállaló rendelkezésére. A 
munkavállaló az e-mail fiókot annak érdekében kapta, hogy a napi munkavégzése során a Vasas 
Sport Club ügyfeleivel, illetve más munkatársaival kapcsolatot tartson. A Vasas Sport Club által 
biztosított e-mail fiókot nem ellenőrzi, azonban azt kizárólag munkavégzése érdekében 
használhatja, azon a munkavégzéssel összefüggésben nem lévő, magánjellegű levelezés 
folytatására a munkavállaló nem jogosult. A munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor az 
a munkavállaló számára biztosított e-mail fiók megszüntetésre, annak tartalma pedig törlésre 
kerül, tekintet nélkül arra, hogy a munkavállaló folytatott-e a jelen pontban írt tilalom ellenére 
a munkavégzésével összefüggésben nem lévő magánjellegű levelezést.  

37. A Vasas Sport Club bizonyos esetekben a munkavállaló munkakörének ellátása érdekében 
munkahelyi számítógépet/laptopot bocsát a munkavállaló rendelkezésére. A munkavállaló 
rendelkezésére bocsátott laptopot/számítógépet kizárólag a munkavégzés érdekében 
használhatja. A Vasas Sport Club által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott 
számítógépen/laptopon tárolt adatokat a Vasas Sport Club nem ellenőrzi, azonban a 
munkavállaló azt kizárólag munkavégzése érdekében használhatja, azon a munkavégzéssel 
összefüggésben nem lévő, magánjellegű információt, adatot nem tárolhat.  Az munkavállaló 
munkaviszonyának megszűnésekor a számára biztosított számítógép/laptop merevlemez 
tartalma törlésre kerül, tekintet nélkül arra, hogy a munkavállaló tárolt-e a jelen pontban írt 
tilalom ellenére a munkavégzésével összefüggésben nem lévő információt, adatot.  

38. A Vasas Sport Club egyes munkakörök ellátása érdekében mobiltelefont bocsát a munkavállaló 
rendelkezésére. A munkavállaló a mobiltelefont a munkavégzése érdekében használhatja, azon 
magánjellegű beszélgetést is folytathat. A Vasas Sport Club által a munkavállaló rendelkezésére 
bocsátott mobiltelefonon tárolt adatokat és hívásokat a Vasas Sport Club nem ellenőrzi, és nem 
rögzíti, azon a munkavállaló magánjellegű beszélgetést folytathat, magán jellegű adatot, 
információt tárolhat. Az munkavállaló munkaviszonyának megszűnésekor a számára biztosított 
mobiltelefonról valamennyi információ törlésre kerül, tekintet nélkül arra, hogy a munkavállaló 
tárolt-e a munkavégzésével összefüggésben nem lévő információt, adatot.  
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39. A Vasas Sport Club bizonyos esetekben a munkakör ellátása érdekében a munkavállaló részére 
a rendelkezésére bocsátott számítógépen/laptopon és mobiltelefonon internet használatot 
biztosít. A munkavállaló a rendelkezésére bocsátott internet használat lehetőséget kizárólag a 
munkavégzése érdekében használhatja, azon magánjellegű érdeklődésére számot tartó 
oldalakat nem látogathat. A Vasas Sport Club a munkavállaló rendelkezésére bocsátott 
internethasználattal összefüggésben a munkavállalót nem ellenőrzi, azonban abban az esetben, 
amennyiben a jelen pont szerinti tilalom ellenére folytatott magánjellegű internethasználatról 
hitelt érdemlően tudomást szerez, úgy annak munkajogi következményei alkalmazásának a 
lehetőségével a munkavállalónak számolnia kell.  

 

IV/D. Vasas Sport Club weboldalával kapcsolatos adatkezelés 

40. A Vasas Sport Club által üzemeltetett vasassc.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél 
fogva a Felhasználó, mint érintett végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve 
adatkezelést hajthat végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak 
megkönnyítése, továbbá piackutatás céljából. A sütik használatához a Felhasználónak minden 
esetben hozzájárulását kell adni a honlapon megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) 
használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás kinyilvánítására megadott „Megértettem az 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon aktiválásával. 
 

41. A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz, hogy 
a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat, 
hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a 
Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett 
„További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési 
Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja. 

 
42. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a Vasas Sport Club 

kezelésébe kerülnek. Ezek a következő adatok: 
a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító eszközének 

egyes adatai; 
b) Felhasználó által használt IP cím. 

 
Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a Vasas Sport Club honlap-látogatottsági 
adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá 
támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja 
egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a Vasas Sport Club jogos érdekének védelme 
[GDPR 6 cikk (1) a) és f) pontok]. A Vasas Sport Club az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást 
jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó, mint 
érintett tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával, mint 
ráutaló magatartással adja meg a Vasas Sport Club részére. 

 

         IV/E. A Vasas Függő Program során történő adatkezelés 

43. A Vasas-Függő Program a Vasas Sport Club szurkolói hűségprogramja, amelynek célja a Vasas 
Sport Club szurkolóinak nyilvántartása, a Vasas Függő Programban regisztrált szurkolók részére 
kedvezmények biztosítása, nyereményjátékok szervezése, illetve a Vasas Sport Club szurkolóival 
történő kapcsolattartás. A Vasas Sport Club a Vasas-Függő Programban részt vevő természetes 
személyek számára egyedi azonosítóval ellátott plasztik-kártyát bocsát a rendelkezésére a 
Vasas-Függő programban történő regisztráció, illetve részvétel igazolása érdekében.  

44. A Vasas Sport Club részéről a jelen alpontban felsorolt személyes adatok tekintetében végzett 
adatkezelés jogalapja a Vasas-Függő programban résztvevő természetes személy hozzájárulása, 
aki a Vasas Sport Club által meghirdetett Vasas-Függő Programban regisztrál. [GDPR 6. cikk (1) 
a) pont]. 

45. A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes, kifejezett 
hozzájáruláson és megfelelő tájékoztatáson alapuló kell, hogy legyen, ezért a Vasas Sport Club 
által meghirdetett Vasas-Függő Program során felmerülő adatkezelés előfeltétele az 
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adatvédelmi tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás. Az érintett jogosult 
arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az 
adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőzően. 

46. A Vasas Sport Club kifejezetten felhívja a Vasas-Függő Programban résztvevő, mint Érintett 
figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható. Érintett ugyanakkor 
tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatai 
kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azok törlését kéri, az a Vasas-Függő Programban 
történő részvétel megtagadásához vezet; valamint amennyiben jogszabály az Adatkezelő 
részére kötelező adatkezelést ír elő, az Érintett által kért törlésnek a Vasas Sport Club csak ezen 
kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

47. A Vasas-Függő Programban résztvevő, mint érintett, a Vasas Függő Program külön Adatvédelmi 
Tájékoztatójának elfogadásával járul hozzá ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Vasas 
Sport Club ellenszolgáltatás nélkül kezelje, azaz a Vasas Sport Club Vasas Függő adatbázisába 
bekerüljön, de kizárólag a Vasas-Függő Programban történő részvétellel összefüggésben.  

48. Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célból kezeli:  
- A Vasas Sport Club által meghirdetett Vasas-Függő Program keretében a 
Vasas szurkolóinak nyilvántartása; 
- A Vasas-Függő Programban részt vevő szurkolók számára kedvezmények 
biztosítása, nyereményjátékok, egyéb programok szervezése; 
A Vasas-Függő programban résztvevő szurkolókkal történő kapcsolattartás 

érdekében; 
49. A Vasas Függő programban kezelt adatok köre:  

Érintett regisztráció során megadott felhasználó neve; 
Érintett regisztráció során megadott jelszava 
Érintett neve: 
Érintett e-mail címe; 
Érintett lakcíme (város, utca, házszám, emelet, irányítószám); 
Érintett telefonszáma; 
Érintett születési dátuma (hónap, nap, év); 
Érintett kedvenc Vasas-sportága; 
Érintett Vasas-Függő kártyájának átvételének módja (postai vagy személyes); 
Érintett kér-e Vasas-Függő hírlevelet (igen-nem); 
Érintett neme (Érintett megszólítása érdekében); 
 

50. Tekintettel arra a tényre, hogy a Vasas-Függő Program a Vasas Sport Club szurkolói 
hűségprogramja és az abban történő részvétel az érintett szurkoló önkéntes elhatározásán 
alapuló, ezért a Vasas Sport Club a Vasas-Függő Programban részt vevő természetes személyek 
adatait addig az időpontig kezeli, ameddig a természetes személy ellenkezően nem nyilatkozik, 
azaz amíg az érintett nem kéri a Vasas-Függő Programból történő törlését, illetve addig az 
időpontig, amíg a Vasas Sport Club a Vasas-Függő Programot fent kívánja tartani.   

51. Az érintett személyes adatait a Vasas Sport Club Vasas-Függő Program előkészítésére és 
lebonyolítására kijelölt munkavállalói, illetve a Vasas-Függő Program teljesítése érdekében 
igénybe vett adatfeldolgozók a feladataik teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak 
megismerni. A Vasas Sport Club a személyes adatokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) 
részére - a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatfeldolgozókon kívül - nem adja át. Az 
A Vasas Sport Club a Vasas Függő Program során kezelt a személyes adatokat harmadik országba 
vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja, automatizált döntéshozatalon alapuló 
eljárást, illetve profilalkotást nem végez.   

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozási tevékenység 

Open Time Consulting kft 
1055 Budapest, Szalay u. 4. V. em. 3. 

Vasas-Függő tagsági kártya gyártása, 
megszemélyesítése, kizárólag a kártya gyártásának az 
időszakára, az adatbázis e célt követő azonnali és 
teljes törlése mellett; 



8 
 

Webpont Kft 
1011 Budapest, Fő u. 35. 

Vasas Sport Club weboldal üzemeltetésének 
informatikai hátterének biztosítása, hírlevél küldése; 

Parter Event Kft 
1139 Budapest, Petneházy u. 54.-55. 5. em. 111. 

Vasas Sport Club Sportrendezvényeinek biztosítása, 
rendezvényekre történő beléptetés; 

 

         IV/F. A Vasas Sport Club MyVasas rendszerében történő adatkezelés 

52. A Vasas Sport Club által üzemeltetett MyVasas online felület létrehozásának célja a Vasas Sport 
Clubnál sportolók (továbbá más felhasználók, közösen együtt Felhasználók) nyilvántartása, 
tagdíjfizetés, sportolók és sportszakemberek, illetve a Vasas Sport Club közötti kapcsolattartás.  

53.  A Vasas Sport Club részéről a MyVasas rendszerben történő adatkezelés célja a MyVasas honlap 
felület üzemeltetése, a felhasználók Vasas Sport Clubbal fennálló jogviszonyának teljesítése, a 
Vasas Sport Club felé az érintett felhasználók részéről fennálló fizetési kötelezettség 
teljesítésének elősegítése, illetve egyéb jogi kötelezettség teljesítése, amennyiben azt 
jogszabály előírja. 

54. A Vasas Sport Club a MyVasas honlap felület üzemeltetése során Felhasználó következőkben 
felsorolt személyes adatait kezeli: név, természetes személy azonosító adatok, lakcím, e-mail 
cím.  

55. Az adatkezelés időtartama a Felhasználó a Vasas Sport Clubbal fennálló jogviszonyának 
megszűnését követő 5 év, kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban előírt határidő.  

56. A Vasas Sport Club által a MyVasas felületen végzett adatkezelés jogalapja a Felhasználó, mint 
érintett előzetes hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont), valamint a jogszabályokban 
előírt jogi kötelezettség teljesítése (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c. pont) 

57. Felhasználó a MyVasas online felület Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezetten 
hozzájárul a MyVasas felület használatával összefüggésben kezelt személyes adatainak a fenti 
pontban írt adatkezelési célból történő kezeléséhez. Felhasználó, mint Érintett ezzel jelenti ki, 
hogy a hozzájárulása önkéntes, és a MyVasas felülettel kapcsolatos Általános Szerződési 
Feltételekbe foglalt, előzetesen számára megismert tájékoztatáson alapul.  

58. Felhasználó jelen Általános Szerződési Feltételeket és az abban foglalt adatvédelmi 
rendelkezéseket a MyVasas felületre történő első belépés alkalmával felugró check-box 
kipipálásával fogadja el. A Vasas Sport Club a check-box kipipálását megelőzően lehetőséget 
biztosít Felhasználó számára, hogy az Általános Szerződési Feltételeket teljes terjedelmében 
megismerje.  

59. A MyVasas rendszerven az érintett felhasználó személyes adatát a Vasas Sport Club azon 
munkavállalója jogosult megismerni, akinek a munkaszerződésében előírt munkaköri 
kötelessége a MyVasas rendszerben található személyes adatok kezelése. 

60. Felhasználó, mint érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőzően, 
illetve nem érinti a Vasas Sport Clubbal fennálló jogviszonyának megfelelő szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését.  

61.  Felhasználó, mint érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a 
személyes adatai kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azt visszavonja és adatainak 
törlését kéri, az kizárólag a MyVasas online felület használatát érinti, a Vasas Sport Clubbal 
fennálló szerződéses kötelezettségeinek teljesítését nem érinti. Amennyiben a hozzájárulás 
visszavonását megelőző adatkezelés tekintetében jogszabály a Vasas Sport Club, mint 
Adatkezelő részére kötelező adatkezelést ír elő, a Vasas Sport Club az érintett által kért törlésnek 
a csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

62. A Vasas Sport Club a jelen alpontban írt adatkezeléshez az alábbi adatfeldolgozókat veszi 
igénybe: 
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Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozási tevékenység 

Webpont Kft 
1011 Budapest, Fő u. 35. 

Vasas Sport Club weboldal üzemeltetésének 
informatikai hátterének biztosítása, hírlevél küldése; 

K&H Bank Banki átutalás teljesítésével kapcsolatosan 

Takarékbank Banki átutalás teljesítésével kapcsolatosan 

Eurokontroll Kft 
1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt. 1. 

Vasas Sport Club által kiszámlázott tagdíjak, 
tanfolyamdíjak ás más jogcímen kiszámlázott 
összegekkel összefüggő, számviteli törvény szerinti 
számviteli feladatok ellátása a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben és egyéb adójogszabályokban 
foglalt kötelezettségek teljesítési céljából;  

4IG Nyrt. 
1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

A Vasas Sport Club által használt informatikai 
rendszerének üzemeltetésével összefüggésben 

 

         IV/G. A Vasas Sport Club Vasas Gyerek Program rendszerében történő adatkezelés 

63. A Vasas Gyerek Program a Vasas Sport Club által meghirdetett olyan Program, amelynek során 
a Vasas Sport Club támogatást nyújt azon rászoruló, tehetséges, illetőleg más módon arra 
érdemes Vasas Sport Clubnál sportoló 18 év alatti gyermek számára akként, hogy bizonyos 
időszakra tagdíj mentességet biztosít az érintett gyermek sportoló számára.  

64. Az Adatkezelő a személyes adatokat a következő célból kezeli:  
- A Vasas Sport Club által meghirdetett Vasas Gyerek Program során az Érintett által 
leadott pályázat elbírálása céljából, továbbá nyertes pályázat esetén a tagdíj/tanfolyamdíj 
mentesség nyilvántartása érdekében; 

- A sportoló gyermek nevét és képmását (fénykép) a Vasas Gyerek Program 
népszerűsítése érdekében marketing célra; 
- Az Érintettel történő kapcsolattartás érdekében; 

65. Az Adatkezelő részéről a lent felsorolt személyes adatok tekintetében végzett adatkezelés 
jogalapja a pályázó természetes személy (illetve törvényes képviselőjének) hozzájárulása, aki a 
Vasas Sport Club által meghirdetett Vasas Gyerek Programban részt kíván venni. [GDPR 6. cikk 
(1) a) pont]; 

66. A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes, kifejezett 
hozzájáruláson és megfelelő tájékoztatáson alapuló kell, hogy legyen, ezért a Vasas Sport Club 
által meghirdetett Vasas Gyerek Program során felmerülő adatkezelés előfeltétele az 
adatvédelmi tájékoztatáson alapuló adatkezeléshez történő hozzájárulás. Az Érintett jogosult 
arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az 
adatkezelés jogszerűségét a visszavonást megelőzően. 

67. A Vasas Sport Club kifejezetten felhívja a Vasas Gyerek Programban résztvevő, mint Érintett 
figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható. Érintett ugyanakkor 
tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatai 
kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azok törlését kéri, az a Vasas Gyerek Programban 
történő részvétel megtagadásához vezet; valamint amennyiben jogszabály a Vasas Sport Club 
részére kötelező adatkezelést ír elő, az Érintett által kért törlésnek a Vasas Sport Club csak ezen 
kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. 

68. A Vasas Gyerek Programban résztvevő, mint Érintett, Vasas Gyerek Program Adatvédelmi 
Tájékoztató elfogadásával járul hozzá ahhoz, hogy megadott személyes adatait a Vasas Sport 
Club ellenszolgáltatás nélkül kezelje, azaz az Adatkezelő adatbázisába bekerüljön, de kizárólag a 
Vasas Gyerek Programban történő részvétellel összefüggésben.  

69. A Vasas Gyerek Programban történő részvétel érdekében történő adatkezelés az Érintettek 
következő adataira terjed ki: 
A sportoló gyermekre, mint Érintettre vonatkozó adatok: 
Gyermek születési neve 
Gyermek lakcíme 
Gyermek születési ideje 
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Sportág 
Mióta sportol a gyermek a Vasas Sport Clubban 
Gyermek képmása (fénykép)  

 
A sportoló gyermek törvényes képviselőjére, mint Érintettre vonatkozó adatok: 

 Törvényes képviselő neve 
 Törvényes képviselő foglalkozása 
 Törvényes képviselő munkahelye 
 Törvényes képviselő e-mail címe 
 Törvényes képviselő telefonszáma 
 Törvényes képviselő családi állapota 
 A sportoló gyermekkel egy háztartásban élők száma 
 Egy főre jutó havi jövedelem összege 
  

70. A Vasas Gyerek Programban történő részvétel érdekében a pályázat benyújtásától számított 5. 
év december 31. napjáig kerülnek az adatok megőrzésre, ezt követően az adatok törlésre 
kerülnek. Ez az irányadó időpont arra az esetre is, amennyiben a sportoló gyermek a Vasas 
Gyerek Programban pályázatával nem nyer, vagy várólistára kerül.   

71. Az Érintett személyes adatait Vasas Sport Club részéről a Vasas Gyerek Program előkészítésére 
és lebonyolítására kijelölt munkavállalói, továbbá a Vasas gyerek Program pályázatának 
elbírálására jogosult szervezetének tagjai jogosultak megismerni. A Vasas Sport Club a személyes 
adatokat nem teszi közzé, harmadik személy(ek) részére nem adja át.  Az Adatkezelő a személyes 
adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.  

72. A Vasas Sport Club a Vasas Gyerek Program során történő adatkezeléshez adatfeldolgozót nem 
vesz igénybe.  

73. A Vasas Sport Club nem végez automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, illetve profil 
alkotást.  

                         IV/H. A Vasas Sport Club Sportolóira vonatkozó adatkezelés 

 
74.  Jelen alfejezet a Vasas Sport Clubnál tagsági jogviszonnyal vagy tagsági jogviszony nélkül 

sporttevékenységet folytató sportoló – ideértve az amatőr vagy hivatásos sportolói szerződéssel 
sporttevékenységet folytató - (továbbiakban: Sportoló) természetes személyekre vonatkozik. 

75. A jelen alfejezet alapján a Sportoló itt felsorolt személyes adatainak kezelésére azért kerül sor, 
mert az Érintett a Vasas Sport Club Sportolója, a Vasas Sport Club e sportolói jogviszony 
létesítése, fenntartása, és megszűnése (megszüntetése) okán kezeli az Érintett személyes 
adatait.  

76. Az Érintett személyes adatait a Vasas Sport Club a sportról szóló 2004. évi I. törvény 4/A §, 51§ 
(7) bekezdése, az 56§ (3) bekezdése, valamint az 57/B (3) bekezdése alapján kezeli, az 
adatkezelés jogalapja a sportolói jogviszony okán a Vasas Sport Clubra háruló szerződéses és 
jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) és c) pontjai).  Az 
Érintett személyes adatai kezelésére sportolói minősége alapján, a GDPR 6. cikk 1. bekezdés b) 
és c) pontjaiban rögzítettek szerinti jogalappal kerül sor.  

77. A GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, b) pontja alapján a Sportoló személyes adatainak kezelésére a Vasas 
Sport Clubnál fennálló sportolói minősége okán, a sportoló egészségének és a sport 
tisztaságának védelme, a tiltott teljesítményfokozás visszaszorítása, a sportrendezvények 
biztonsága, a látványcsapatsport támogatása és az állami sportcélú támogatás nyújtása, mint 
kiemelten fontos közérdek alapján kerül sor. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: 
Sporttörvény) 2§ (4) bekezdés c) pont, 3§, 4/A § szakaszai alapján, amelyek szerint a Sportoló 
köteles betartani a sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatában, valamint egyéb 
szabályzataiban foglaltakat, illetve a Sportolónak a sportolói igazolvánnyal kell rendelkeznie 
versenyrendszerben, bajnokságban történő részvétel feltételeként. 18 év alatti sportoló helyett 
jogait törvényes képviselője gyakorolhatja.  

78. A GDPR 6. cikk 1 bekezdés c) pontja alapján az Érintett adatainak kezelésére a Vasas Sport 
Clubra, mint Sportszervezetre és Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
(sportcélú támogatás igénylés, folyósítás, elszámolás) érdekében van szükség, a sportról szóló 
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2004. évi I. törvény 51§ (7) bekezdése, az 56§ (3) bekezdése, valamint az 57/B (3) bekezdése 
alapján.  

79. A Sportoló 80. pont n) és q) alpontjaiban nyilvántartott adatának kezelésének jogalapja a Vasas 
Sport Club jogos érdeke, a Vasas Sport Club szakmai múltjának és hírnevének dokumentálása, 
megőrzése, továbbá a sporthagyományok ápolása, ennek érdekében a személyes adat 
nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele, továbbá statisztikai célból a GDPR 6 cikk 1. 
bekezdés f) pontja alapján.  

80. A Vasas Sport Club a Sportoló alábbi személyes adatait kezeli a sportolói minősége okán: 
a) Sportoló neve; 
b) Sportoló természetes személyazonosító adatai (születési név, anyja neve, születési helye, 

ideje) lakcíme, tartózkodási helye, értesítési címe; 
c) Sportoló telefonszáma; 
d) Sportoló e-mail címe; 
e) Sportoló neme; 
f) 18 év alatti Sportoló törvényes épviselőjének neve, lakcíme (értesítési címe), telefonszáma, 

e-mail címe;  
g) Sportoló sportága; 
h) Sportoló állampolgársága; 
i) Sportoló versenyengedély száma; 
j) Sportoló egészségére, fizikai állapotára, test paramétereire vonatkozó egészségügyi adatok; 
k) Sportoló sportorvosi vizsgálatokkal összefüggő eredmények és leletek; 
l) Sportoló ruha- és cipőméretére vonatkozó adatok sportfelszerelés biztosítása érdekében; 
m) Sportoló személyi igazolvány száma, lakcíme, útlevél száma belföldi vagy külföldi utazás 

esetén; 
n) Sportoló versenyeredményei; kitüntetései; 
o) Iskolai tanulmányok, képzések, tanulmányi előmenetel 
p) Sportoló edzés és felmérési adatai; 
q) Sportoló képmása, illetve állóképen, mozgóképen vagy hangfelvétel útján rögzíthető 

személyes adata, amelynek rögzítésére a sporttevékenységének végzése során vagy azzal 
összefüggésben került sor; 

r) Sportoló válogatott keretben történő részvételére vonatkozó adat; 
s) TAO vagy más állami sportcélú támogatáshoz szükséges egyéb adat; 

81. A Sportoló személyes adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakon kívül a 
Sportoló felkészítésében, felkészülésében részt vevő Sportszakemberek, továbbá a 
Sporttörvény rendelkezései alapján azon országos sportági szakszövetségek, sportági 
szövetségek kaphatják meg, amelyek, az Ön sportágában a Sporttörvényben meghatározott 
feladatot látnak el, továbbá a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a TAO támogatás és más 
sportcélú támogatás folyósításával és elszámolásával érintett Minisztérium. 

82. A Vasas Sport Club által igénybe vett adatfeldolgozók: 

Adatfeldolgozó neve és címe Adatfeldolgozási tevékenység 

Eurokontroll Kft 
1011 Budapest, Mária tér 5. mfszt. 1. 

A Sportoló tanfolyam díj, illetve 
tagdíjfizetéssel kapcsolatos számvitelről szóló 
2000. évi C. törvényben és egyéb 
adójogszabályokban foglalt kötelezettségek 
teljesítési céljából; 

K&H Bank Banki átutalás teljesítésével kapcsolatosan 

Takarékbank Banki átutalás teljesítésével kapcsolatosan 

4IG Nyrt. 
1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

A Vasas Sport Club által használt informatikai 
rendszerének üzemeltetésével 
összefüggésben 

 

83. A Vasas Sport Club Az Adatfeldolgozó jogosult személyes adatot az EU-n/EGT-n kívüli országba 
továbbítani, beleértve a Brexit hatálybalépésétől kezdve az Egyesült Királyságot is (ún. 
„harmadik ország”), feltéve, hogy legalább az egyik, alábbi jogalap fennáll (megfelelőségi 
határozat vagy megfelelő biztosítékok);  
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- az Európai Bizottság döntése értelmében az adott harmadik országban, ahová a személyes adatot 
továbbítják, a biztonsági szint megfelelő. Ezen országok listája az Európai Bizottság honlapján található; 

- az Adatfeldolgozó, az Adatkezelő nevében, kötelező erejű megállapodást kötött, mely magában foglalja 
az Európai Bizottságnak az adott időszakban hatályos azon adatvédelmi rendelkezéseit, amelyek a 
személyes adatoknak harmadik országok számára történő továbbítására vonatkoznak, amikor a további 
adatfeldolgozó a harmadik országban található; 

- az adattovábbítás a GDPR 47. cikkének megfelelő kötelező erejű vállalati szabályokon alapul; vagy 

- az harmadik országban található fogadó fél csatlakozott az USA Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) 
egyezményéhez. 

84. Az 5.1. szakaszban meghatározott jogalapok fennállása nem szükséges, amennyiben a 
személyes adatok harmadik országba történő továbbítását olyan uniós vagy tagállami jog írja 
elő, amelynek az Adatfeldolgozó jogalanya. Ilyen esetben az Adatfeldolgozónak erről a jogi 
követelményről még az adatfeldolgozás előtt értesítenie kell az Adatkezelőt, kivéve, ha ilyen 
információ megosztását a jog fontos közérdekből megtiltja. 

85. A Sportoló 80 pont j), k), l), m), o) és p) bekezdésekben rögzített adatát a sportolói jogviszony 
fennállásának időtartama alatt tárolja a Vasas Sport Club, a sportolói jogviszony megszűnését 
követően törlésre kerülnek.  

86. A Sportoló 80. pont a) g), n), q) és r) bekezdésekben rögzített adatát korlátlan ideig tárolja a 
Vasas Sport Club a Vasas Sport Club szakmai múltjának dokumentálása és megőrzése és a 
sporthagyományok ápolása érdekében.  

87. A Sportoló 80. pont i) és s) bekezdésben rögzített adatait a vonatkozó támogatási szerződésben 
előírt időtartamig, vagy a Számviteli törvény 169§ (2) szerint 8 évig őrzi meg a Vasas Sport Club 
(amelyik hosszabb).  

88. A Sportoló 80. pont b), c), d), e), f) valamint a f) pontban felsorolt adatait a Sportoló tagsági 
jogviszonyának megszűnésétől számított 5 (öt) évig kezeli. 

89. A Vasas Sport Club nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólagosan automatizált döntési 
eljárást, profilalkotást a jelen alfejezetben írt kezelt személyes adatok tekintetében sem. 

90. A Sportolónak a jelen alfejezetben rögzített adatkezeléshez kizárólag olyan adatokat kell a Vasas 
Sport Club részére megadniuk, amelyek a Sportoló minőségük fenntartásához 
elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek rögzítésére a Vasas Sport Clubnak jogszabályi 
kötelezettsége vagy jogos érdeke áll fenn.  

                         IV/I. A Vasas Sport Club Sportoló és Sportszakember munkavállalóira vonatkozó adatkezelés 

 
91.  Az érintettek számára jelen pontban írtak a jelen Adatkezelési Szabályzat IV/B pontjával együtt 

értelmezendők. 
92. Jelen alfejezetben az érintett munkavállalók köre a Vasas Sport Club által sportoló vagy 

sportszakember munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. 
93. Jelen alfejezetben az Érintettek személyes adatainak kezelésére a IV/B fejezetben írtakon kívül 

a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 4/A§, 71§ (7) bekezdése, 56§ (3) bekezdése, valamint az 
57/B§ (3) bekezdése alapján kerül sor a GDPR. 6 cikk (1) b) és c) pontjaiban foglalt jogalappal.  

94. A GDPR 6 cikk (1) b) pontja alapján a jelen alfejezetben írt adatok kezelésére az Érintett által a 
Vasas Sport Clubbal kötött munkaszerződése okán, a sportolók egészségének és a sport 
tisztaságának védelme, tiltott teljesítményfokozás visszaszorítása, a sportrendezvények 
biztonsága, a látványcsapatsport támogatása, és az állami sportcélú támogatás nyújtása, mint 
kiemelten fontos közérdek alapján került sor.  (A Sportról szóló 2004. évi I. tv. 4/A§) 

95. A GDPR 6 cikk (1) c) pontja alapján az Érintett személy adatainak kezelésére a Vasas Sport Clubra, 
mint munkáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (sportcélú támogatás igénylés, 
folyósítás, elszámolás) érdekében van szükség. (A Sportról szóló 2004. évi I. törvény 51§ (7) 
bekezdése, 56§ (3) bekezdése, valamint az 57/B§ (3) bekezdése) 

96. A Sportoló 96. pont (v), (vi), (vii), (viii) és (ix) pontjaiban nyilvántartott adatának kezelésének a 
jogalapja a Vasas Sport Club jogos érdeke, a Vasas Sport Club szakmai múltjának és hírnevének 
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dokumentálása, megőrzése, ennek érdekében a személy adat nyilvánosság számára 
hozzáférhetővé tétele, továbbá statisztikai célból, a GDPR 6 cikk (1) bekezdés f) pont.  

97. Sportoló esetén az itt felsorolt személyes adatok kerülnek kezelésre a IV/B fejezetben írtakon 
kívül: (i) Sportoló egészségére, fizikai állapotára, test paramétereire vonatkozó egészségügyi 
adatok; (ii) Sportoló sportorvosi vizsgálattal összefüggő eredmények és leletek; (iii) Sportoló 
ruha, cipőméretére vonatkozó adatok sportfelszerelés biztosítása érdekében; (iv) Sportoló  
személyi igazolványszáma, lakcíme, útlevélszáma, belföldi vagy külföldi utazás esetén; (v) 
Sportoló versenyeredményei, kitüntetése; (vi) Iskolai tanulmányok, képzések, tanulmányi 
előmenetel; (vii) Sportoló edzés és felmérés adatai; (viii) Sportoló képmása, illetve állóképen, 
mozgóképen vagy hangfelvétel útján rögzíthető személyes adata, amelynek rögzítésére a 
sporttevékenységének végzése során vagy azzal összefüggésben került sor; (ix) Sportoló 
válogatott keretben történő részvételére vonatkozó adat; (x) TAO vagy más állami sportcélú 
támogatáshoz szükséges adat. 

98. Sportszakember esetén (a) a Sportszakember személyi igazolvány száma, lakcíme, útlevélszáma 
belföldi vagy külföldi utazás esetén; (b) Sportszakember ruha és cipőméretére vonatkozó adatok 
sportfelszerelés biztosítása érdekében; (c) Sportszakember versenyzőjéhez kapcsolódó 
sporteredményei; (d) Sportszakember kitüntetései; (e) Sportszakember képzés, 
továbbképzéssel kapcsolatos adatok; (f) Sportszakember képmása, illetve állóképen, 
mozgóképen vagy hangfelvétel útján rögzíthető személyes adata, amelynek rögzítésére a 
sportszakemberi tevékenységének végzése során vagy azzal összefüggésben került sor; (g) TAO 
vagy más állami sportcélú támogatáshoz szükséges egyéb adat. 

99. A Sportoló és a Sportszakember fent körülírt személyes adatait a Sportoló felkészítésében részt 
vevő Sportszakemberek, továbbá a Sporttörvény rendelkezései alapján azon országos sportági 
szakszövetségek, sportági szövetségek kaphatják meg, amelyek a Sportoló vagy Sportszakember 
sportágában a Sporttörvényben meghatározott feladatot látnak el, továbbá a Magyar Olimpiai 
Bizottság, illetve a TAO támogatás és más sportcélú támogatás folyósításával érintett 
Minisztérium.  

100. A Sportoló 80. pont (i), (ii), (iii), (iv) és (vi) bekezdésekben rögzített adatát a munkaviszony 
fennállásának időtartama alatt tárolja a Vasas Sport Club, a munkaviszony megszűnését 
követően törlésre kerülnek.  

101. A Sportoló 80. pont (v), (vii), (viii) és (ix) bekezdésekben rögzített adatát korlátlan ideig tárolja a 
Vasas Sport Club, a Vasas Sport Club szakmai múltjának dokumentálása és megőrzése 
érdekében.  

102. A Vasas Sport Club a Sportoló 80. pont (x) bekezdésben rögzített adatait a vonatkozó támogatási 
szerződésben előírt időtartamig, vagy a Számviteli törvény 169§ (2) szerint 8 évig őrzi meg 
(amelyik hosszabb).  

103. A Sportszakember 81. pont (a), (b) és (e) bekezdései esetében nyilvántartott adatot a 
munkaviszony fennállásának időtartama alatt tárolja a vVasas Sport Club, a munkaviszony 
megszűnését követően törlésre kerülnek.  

104. A Vasas Sport Club a Sportszakember 81. pont (c), (d) és (f) bekezdéseiben írt személyes adatát 
korlátlan ideig tárolja, a Vasas Sport Club szakmai múltjának dokumentálása és megőrzése 
érdekében.  

105. A Vasas Sport Club a Sportszakember 81. pont g) bekezdése esetében a nyilvántartott adatot a 
vonatkozó támogatási szerződésben előírt időtartamig, vagy a Számviteli törvény 169§ (2) 
szerint 8 évig őrzi meg (amelyik hosszabb).  

106. A Sportolónak és Sportszakembernek jelen Alfejezetben rögzített adatkezeléshez kizárólag 
olyan adatokat kell a Vasas Sport Club részére megadniuk, amelyek a Sportoló vagy 
Sportszakemberi minőségük fenntartásához elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek 
rögzítésére a Vasas Sport Clubnak jogszabályi kötelezettsége vagy jogos érdeke áll fenn.  
 

V.  Az Érintettek jogai 

 

107. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a Vasas Sport Club – bármely 
oknál fogva – kezeli, a következő jogosultságok illetik: 
a.) tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog; 
b.) helyesbítéshez való jog; 
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c.) elfeledtetéshez való jog; 
d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
e.) adathordozhatósághoz való jog; 
f.) tiltakozáshoz való jog. 

108. Az Érintett a jelen fejezetben meghatározott jogát a Vasas Sport Club részére eljuttatott 
kérelmével gyakorolhatja. Az érintett kérelmét elektronikusan, papír alapon postai úton, vagy 
papír alapon a Vasas Sport Club székhelyén személyesen történő átadással terjesztheti elő. 

109. A kérelem beérkezését következően a Vasas Sport Club haladéktalanul megkezdi a kérelemben 
foglaltak kivizsgálását és teljesítését. Amennyiben azt állapítja meg, hogy az nyilvánvalóan 
alaptalan vagy jogosulatlan személytől érkezett, úgy annak érdemi megvizsgálását elutasítja. 
Amennyiben a kérelem nem nyilvánvalóan alaptalan, illetve jogosult személy terjesztette elő, az 
az Adatvédelmi felelős a kérelmet érdemben megvizsgálja. A Vasas Sport Club a kérelem 
kézhezvételétől számított legkésőbb egy hónapon belül érdemi választ a kérelemben 
foglaltakra, lefolytatott a vizsgálat eredményéről, a kérelemben foglaltak elbírálásáról, illetve a 
megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről. 

110. A Vasas Sport Club elősegíti az érintett jelen Adatkezelési Szabályzatban körülírt jogainak a 
gyakorlását.  

111. A Vasas Sport Club az érintett részére a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül, de 
mindenképp a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 
kérelme nyomán tett intézkedésekről. Több, összetett tájékoztatásra irányuló kérelem esetén 
ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról és a 
hosszabbítás indokairól a Vasas Sport Club az érintettet írásban tájékoztatja.  

112. Amennyiben a Vasas Sport Club az érintett kérelme alapján intézkedést nem tett, úgy az 
intézkedés elmaradásának okairól az Érintettet írásban tájékoztatja a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül, egyúttal tájékoztatást ad arról, hogy az Érintettnek joga van 
panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál, illetve élhet bírósági 
jogorvoslati jogával.  

113. A Vasas Sport Club a jelen alfejezetben nyújtott tájékoztatást díjmentesen nyújtja az érintett 
részére, azonban egyértelműen megalapozatlan, ismétlődő jellegű, túlzó kérelem esetén 
(figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatásnyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  

 

V/I. Az Érintett tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga 

 
114. A Vasas Sport Club az Érintett személyes adatának megszerzésének időpontjában az Érintett 

rendelkezésére bocsátja a Vasas Sport Club, illetve az adatvédelmi kapcsolattartó 
elérhetőségeit, az adatkezelés célját, jogalapját, ha az adatkezelés jogalapja a Vasas Sport Club 
jogos érdeke, ezt a jogos érdeket, a személyes adatok tárolásának időpontját, ha ez nem 
lehetséges, az időtartam meghatározásának szempontjait, az érintettre vonatkozó jogokat, és a 
jogorvoslati lehetőségeket, az automatizált döntéshozatalon alapuló eljárás illetve 
profilalkotásra vonatkozó rendelkezéseket, továbbá ha az adatgyűjtés jogszabályon vagy 
szerződéses kötelezettségen alapul, a tájékoztatást arról, hogy az érintett a személyes adatokat 
köteles-e megadni, illetve az érintettre milyen következménnyel jár az adatok megadásának 
elmaradása.  

115. Az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz arra, hogy az 
érintett részére a személyes adatainak kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan, közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. 

116. Az információkat írásban, vagy más módon (ideértve az elektronikus utat) kell megadni.  
117. Az érintett kérésére azonnali szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett igazolta 

személyazonosságát.  
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V/II. Az Érintett személyes adatainak helyesbítéséhez való joga 

 

118.  Amennyiben a Vasas Sport Club pontatlanul vagy hiányosan kezeli az Érintett valamely 
személyes adatát, úgy az Érintett kérheti a Vasas Sport Clubtól, hogy a pontatlanul kezelt 
személyes adatot haladéktalanul helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot 
haladéktalanul egészítse ki a jogosult által szolgáltatott és igazolt adatok alapján. 

119.  Az Érintett (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti 
kérelmét a jelen Adatkezelési Szabályzat 1. számú mellékleteként csatolt kérelem megfelelő 
kitöltésével vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozat megtételével és a Vasas Sport Club 
részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. 
hatósági igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban a Vasas 
Sport Club részére átadni a személyes adat tartalmát igazoló közokiratot. 
 

                         V/III. Az Érintett személyes adatainak elfeledtetéséhez való joga 

 
120. Az Érintett jogosult a Vasas Sport Clubtól kérni személyes adatainak törlését a Vasas Sport Club 

valamennyi nyilvántartásából. A Vasas Sport Club e kérelem beérkezését követően 
haladéktalanul törli a törölni kért személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll: 
a) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; 
b) az Érintett az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek 

nincs egyéb jogalapja; 
c) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Vasas Sport Club jogellenesen kezelte; 
d) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Vasas Sport Club köteles a személyes adatok törlésére. 
 

121. Az Érintett a törlés iránti kérelmét a jelen Adatkezelési Szabályzat 2. sz mellékletét képező 
kérelem megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozat megtételével és 
a Vasas Sport Club részére történő megküldésével terjesztheti elő. 

122. A Vasas Sport Club a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) 
bekezdésében meghatározott körülmények valamelyike fennáll. 
 

 V/IV. Az Érintett személyes adatainak korlátozásához való joga 

 
123. Az Érintett jogosult kérni a Vasas Sport Club-ot, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést 

korlátozza amennyiben: 
a.) a személyes adatok jogosultja vitatja a Vasas Sport Club által gyűjtött és tárolt személyes 

adatai pontosságát, ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy 
b.) a Vasas Sport Club által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a 

gyűjtött és tárolt személyes adatainak törlését ellenzi; vagy 
c.) az adatkezelés célja megszűnt, és a Vasas Sport Clubnak nincs szüksége a gyűjtött és tárolt 

személyes adatokra, de a személyes adatok jogosultja jogi igénye előterjesztése, 
érvényesítése vagy védelme érdekében kéri a további (korlátozott) adatkezelést; vagy 

d.) a személyes adatok jogosultja tiltakozási jogával él, a tiltakozási jog jogszerűségének 
kivizsgálásának idejére.  
 

124. Az Érintett (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét 
a jelen Adatkezelési Szabályzat a 3. sz. mellékleteként csatolt kérelem megfelelő kitöltésével 
vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozat megtételével és a Vasas Sport Club részére 
történő megküldésével terjesztheti elő. 

125. A korlátozás alá eső személyes adatot a Vasas Sport Club kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás 
alá eső személyes adaton adatkezelést végrehajtani a Vasas Sport Club kizárólag az Érintett 
előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi érdekének előterjesztése, érvényesítése vagy védelme 
érdekében, továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult. 

126. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a Vasas Sport Club 
a korlátozást feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni az Érintettet. 
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V/V. Az Érintett személyes adatainak hordozásához való joga 
 
127. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet a Vasas Sport Club az Érintett hozzájárulása 

alapján automatizált módon kezel az Érintett kérheti a Vasas Sport Clubot, hogy az általa 
rendelkezésre bocsátott személyes adatait a Vasas Sport Club elektronikus formátumban – a 
GDPR 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsátsa. 

128. A Vasas Sport Club a gyűjtött és tárolt személyes adatok elektronikus formában történő 
átadásánál köteles figyelemmel lenni arra, hogy a személyes adatok jogosultja az elektronikus 
formában átadott gyűjtött és tárolt személyes adatait jogosult átadni másik adatkezelőnek, vagy 
a Vasas Sport Clubot felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül küldje meg másik 
adatkezelőnek.  

129. Az Érintett (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti 
kérelmét a jelen Adatkezelési Szabályzat 4. számú mellékleteként található kérelem megfelelő 
kitöltésével vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozat megtételével és a Vasas Sport Club 
részére történő megküldésével terjesztheti elő. 

 
V/VI. Az Érintett adatkezelés elleni tiltakozáshoz való joga 
 
130.  Az Érintett tiltakozhat a személyes adatainak a Vasas Sport Club általi történő adatkezelése 

ellen, amennyiben a Vasas Sport Club az adatkezelést a Vasas Sport Club vagy harmadik fél jogos 
érdekének érvényesítése érdekében hajtja végre. 
 

131. Az Érintett (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét 
a jelen Adatkezelési Szabályzat 5. számú mellékletében foglalt kérelem megfelelő kitöltésével 
vagy azzal tartalmában megegyező nyilatkozat megtételével és a Vasas Sport Club részére 
történő megküldésével terjesztheti elő. 

132. A tiltakozó nyilatkozat Vasas Sport Club részéről történő elfogadását követően a vasas Sport 
Club nem jogosult az érintett személyes adatot a vasas Sport Club vagy harmadik fél jogos 
érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha a Vasas Sport Club bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok igazolja, amelyek elsőbbséget élvez az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyik jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik 

VI. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje 

 
133. A Vasas Sport Club az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi 

jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és 
magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait. 
 

134. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott 
rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan 
személyes adatra, amelyek a Vasas Sport Club nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve 
amelyeket a Vasas Sport Club részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Vasas Sport 
Club személyes adatok elektronikus tárolására a saját tulajdonában álló eszközöket használ; a 
papír alapú nyilvántartásokat a Vasas Sport Club vagyonkezelésében vagy használatában álló 
olyan ingatlanban vezeti, amelyeket a Vasas Sport Club székhelyként használ vagy olyan 
adatfeldolgozó által biztosított helyiségben, amelyre a Vasas Sport Club az adatfeldolgozóval a 
Vasas Sport Clubnál alkalmazott  adatbiztonsági követelmények maximális betartására irányuló 
adatfeldolgozási megállapodást kötött.  

 
135. A Vasas Sport Club által történő adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok 

kizárólag a jelen Adatkezelési Szabályzatban, illetve jogszabályban meghatározott célból, 
megfelelő jogcímmel kezelhetők.  
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136. A Vasas Sport Club által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Vasas Sport 
Clubnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon 
hozzáférni. A Vasas Sport Club köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 
a.) illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 
c.) illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, 

törölheti; 
d.) nem továbbítják a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaktól eltérően; 
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul nem semmisítik meg, 

törlik, vagy teszik hozzáférhetetlenné; 
f.) elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 
137. A Vasas Sport Club az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során 

figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, 
hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat 
mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes 
személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 
 

138. A Vasas Sport Club adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet (Adatkezelési 
Nyilvántartás) a jelen Szabályzat 6. számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával 
és a GDPR 30. cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Vasas Sport Club 
az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles 
tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá. 

 

139. A Vasas Sport Clubnál alkalmazott adatvédelemmel kapcsolatos részletesen technikai és 
szervezési intézkedések jelen Adatkezelési Szabályzat 7. számú melléklében találhatóak.  

VII. Adatok továbbításának rendje 

 
140. A Vasas Sport Club nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek 

továbbítani, vagy egyéb formában hozzáférhetővé tenni kivéve 
a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály vagy hatósággal kötött szerződés 

írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés, vagy a Vasas Sport Clubot, mint 
munkáltatót, vagy sportszervezetet terhelő adatszolgáltatási kötelezettség 
esetén); 

b) amennyiben adattovábbítás címzettje a Vasas Sport Clubbal kötelmi 
jogviszonyban lévő személy, és amely adattovábbítás a Vasas Sport Club által 
teljesítendő szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges 

c) vagy ha az adattovábbítás az Érintett és a Vasas Sport Club közötti kötelmi 
jogviszony teljesítése 

d) vagy ha az Érintett az adattovábbításhoz előzetesen, kifejezetten hozzájárult. 
 

141. A Vasas Sport Club az adattovábbítás teljesítése során kizárólag azon személyes adatok 
továbbítására jogosult, amely a jogszabályi kötelezettség vagy kötelmi jogviszony teljesítéséhez 
elengedhetetlenül fontos és szükséges. 

VIII. Adatvédelmi incidens esetén követendő eljárás 

 
142.  Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, 

amely lehet 
a) a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adat jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan 
hozzáférés; 
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b) a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése; 

c) az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adat megváltoztatása. 

 
143. Amennyiben a Vasas Sport Club bármely adatkezelést végző alkalmazottja vagy adatfeldolgozója 

azt tapasztalja, hogy a Vasas Sport Club által gyűjtött, tárolt személyes adatok vonatkozásában 
fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles erről a Vasas Sport Club 
elnökét és vezetőségét tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). Biztonság sérülése minden olyan 
körülmény, amelynek eredményeként a Vasas Sport Club adatkezelő rendszerében, 
nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. 
A biztonság sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is. 
 

144. A Vasas Sport Club a Jelzés megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és 
értékelni a helyzetet. A vizsgálatnak ki kell terjedni a biztonság sérülésének lehetőségeként 
jelzett körülmény valamennyi elemére, illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így 
személyes adatok helyzetének vizsgálatára. 

 
145. A Vasas Sport Club vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság 

sérülése ténylegesen megtörtént-e.  Amennyiben a vizsgálat eredménye azt állapítja meg, hogy 
a biztonság nem sérült, úgy eljárását megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít 
a Vasas Sport Club vezetősége részére, és azt a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. számú 
mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti. 

 
146. Amennyiben a Jelzés alapján azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy haladéktalanul 

köteles megvizsgálni azt, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben a vizsgálat 
eredménye azt állapítja meg, hogy adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni 
mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását 
megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít a Vasas Sport Club vezetősége részére, 
és azt a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. számú mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba 
bevezeti. 

 
147. Amennyiben a Vasas Sport Club azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben 

adatvédelmi incidens is történt, úgy azonnali hatállyal köteles megvizsgálni azt is, hogy az 
adatvédelmi incidens az érintett személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira 
kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen kockázatot az adatvédelmi 
incidens nem jelent, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság 
helyreállítása érdekében szükséges, továbbá eljárását megszünteti és a vizsgálat eredményéről 
jelentést készít a Vasas Sport Club ügyvezetése részére, és azt a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. 
számú mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezeti. 

 
148. Amennyiben a vizsgálat eredményeképp megállapításra kerül, hogy a biztonság sérülésével 

egyidőben az adatvédelmi incidens kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak 
jogaira, úgy a Vasas Sport Club haladéktalanul köteles megvizsgálni azt is, hogy ez a kockázat 
milyen mértékű. Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai 
jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést 
készíteni a Vasas Sport Club vezetősége részére, és azt a jelen Adatkezelési Szabályzat 8 sz. 
mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba bevezetni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság 
részére bejelenteni. 

 
149. Amennyiben a fentiek szerint lefolytatott vizsgálat azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi 

incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira magas kockázatot jelent, 
úgy köteles vizsgálata eredményéről jelentést készíteni a Vasas Sport Club vezetősége részére, 
és azt a jelen Adatkezelési Szabályzat 8. számú mellékletét képező minta szerinti nyilvánításba 
bevezeti, illetve a Hatóság, vagy – szükség esetén – egyéb tagállami adatvédelmi hatóság részére 
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bejelenteni, továbbá az érintett személyes adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről 
tájékoztatni. 

 
150. A Vasas Sport Club a fentiekben meghatározott bejelentési kötelezettségét indokolatlan 

késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán 
belül köteles teljesíteni. A Vasas Sport Club, mint adatkezelő akkor jut az adatvédelmi incidens 
tudomására, amikor a Vasas Sport Club kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság 
sérülésének tényét. A Vasas Sport Club a biztonság sérülése ténye megállapítását követően 
haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet. 

 
151. Amennyiben a vizsgálatot 72 órán belül nem tudja lefolytatni, úgy köteles a határidőn belül 

megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. 
Amennyiben vizsgálat eredménye a Vasas Sport Club rendelkezésére áll a bejelentés megtételét 
követően, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy módosító 
bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni. 

 
152. A Vasas Sport Club a fentiekben meghatározott bejelentési kötelezettségét a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap 
kitöltésével és megküldésével köteles teljesíteni. A bejelentésben a Vasas Sport Club a 
következő adatokat köteles megadni: 
a) az adatvédelmi incidens típusa; 
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája; 
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma; 
d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa; 
e) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma. 

 
153. A Vasas Sport Club a különböző adattípusban tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi 

incidensről külön-külön bejelentéseket köteles tenni. 
 

154. A Vasas Sport Club nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira. A 
kockázat fennállására vonatkozó értékelést a Vasas Sport Club az eset összes körülményének 
figyelembevételével köteles teljesíteni. Azt a körülményt, hogy az adatvédelmi incidens a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira kockázattal nem jár, bizonyítani és jelentésbe 
foglalni, valamint a biztonság helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket megtenni 
köteles. 
 

155. A Vasas Sport Club az Érintettek felé a tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem 
nélkül köteles teljesíteni a jelen Adatkezelési Szabályzat [*] számú mellékletében meghatározott 
minta felhasználásával. A kockázat jellegének értékelésére a vizsgálata során – az eset összes 
körülményére tekintettel – a Vasas Sport Club köteles. Ennek keretében köteles figyelembe 
venni többek között: 
a) az adatvédelmi incidens típusát; 
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát; 
c) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét; 
d) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét; 
e) az adatvédelmi incidenssel érintett természetes személy kiszolgáltatottságát. 
Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó 
kockázat akkor magas, ha azzal a személyes adat jogosultját fizikai, anyagi és nem anyagi 
értelemben kár érheti. 
 

156. A Vasas Sport Club a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait: 
a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege; 
b) a Vasas Sport Club neve és elérhetőségei; 
c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei; 
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d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az 
incidens előtti állapot helyreállítására a Vasas Sport Club, mint adatkezelő által igénybe 
vett eszközök. 

 
157. A Vasas Sport Club a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű 

megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan 
kommunikációs csatornán, amelyen a saját értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb 
megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz, és egyszerre akár több kommunikációs formát is 
igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében. 
 

158. A Vasas Sport Club a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha 
a) az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas 

kockázatot nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes 
adathoz e személy hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van 
az érintett személyes adatokról másolat; 

b) az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul 
megtett intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került; 

c) az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető 
magasnak. 

 
159. A Vasas Sport Club bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a 

vizsgálat eredményének megismerését követően haladéktalanul köteles megtenni minden 
intézkedést, amely a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek 
keretében – lehetőségeihez és a körülményekhez képest – köteles az adatvédelmi incidensben 
érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát helyreállítani. A 
megtett intézkedéseiről jelentést köteles készíteni a Vasas Sport Club vezetősége részére a jelen 
Adatkezelési Szabályzat 8.számú mellékletében meghatározott minta felhasználásával. 

IX. Jogorvoslat 

 
160. Amennyiben az Érintett a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy a 

Vasas Sport Club megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai 
védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
 

161. 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  

V. Záró rendelkezések 

162. A jelen Szabályzat 2018. május 25. napjától hatályos. A Szabályzatot a hatályba lépését 
követően keletkező, illetve olyan már fennálló jogviszonyokra kell alkalmazni, amelyekben 
adatkezelés 2018. május 25. napját követően történik. 
 

163. A jelen Szabályzat hatályba lépéséről, illetve annak alkalmazásáról a Vasas Sport Club köteles 
valamennyi természetes személy figyelmét felhívni, akinek személyes adataira vonatkozó 
adatkezelési tevékenysége kiterjed, akként, hogy a jelen Szabályzatot számukra köteles 
elérhetővé tenni. 

 
Kelt Budapest, 2018. május 24.  
 
      Vasas Sport Club 
 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih-hu/
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Mellékletek: 
1. sz. melléklet: Személyes adat helyesbítése iránti kérelem (minta) 
2. sz. melléklet: Személyes adat törlése iránti kérelem (minta) 
3. sz. melléklet: Személyes adat korlátozása iránti kérelem (minta) 
4. sz. melléklet: Adathordozásra irányuló kérelem (minta) 
5. sz. melléklet: Az érintett tiltakozása személyes adatainak kezelése iránt (minta) 
6. sz. melléklet: Adatkezelési tevékenység nyilvántartása (minta) 
7. sz. melléklet: Adatvédelemmel kapcsolatos technikai és szervezési intézkedések 
8. sz. melléklet: Adatvédelmi incidensek nyilvántartása (minta) 
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1. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 
 
 

SZEMÉLYES ADAT HELYESBÍTÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

(MINTA) 

GDPR 16. CIKK 

Vasas Sport Club 
1139 Budapest 
Fáy u. 58. 
 
Tel: +36 1 320 9457 
e-mail: elnokseg@vasassc.hu 

 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név), mint Érintett a Vasas Sport Club, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim 

vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesbítse, illetve 

egészítse ki az alábbiak szerint (a táblázat szükség szerint bővíthető): 

Jelenleg kezelt, pontatlan vagy hiányos  
személyes adat 

Helyes vagy kiegészített személyes adat 

  

  

  

 

A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum 

másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom. 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

 

Kelt: _______________________________ 

Tisztelettel: 
NÉV: 
ALÁÍRÁS:  
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2. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

 

SZEMÉLYES ADAT TÖRLÉSE IRÁNTI KÉRELEM 

(MINTA) 

GDPR 17. CIKK 

Vasas Sport Club 
1139 Budapest 
Fáy u. 58. 
 
Tel: +36 1 320 9457 
e-mail: elnokseg@vasassc.hu 
  

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név), mint Érintett, a Vasas Sport Club, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimat késedelem 

nélkül valamennyi nyilvántartásából törölje: 

Törölni kért személyes adatok 

Törlés indoka* 
[A lenti felsorolás szerint kérjük az indokot megjelölni, 
a táblázat szükség szerint bővíthető] 
 

  
 

  

 

* Törlés indoka: 

a.) a személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amely az adatkezelés alapját képezte; 

b.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja; 

c.) bebizonyosodik, hogy a személyes adatokat a Vasas Sport Club jogellenesen kezelte; 

d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva a Vasas Sport Club köteles a személyes adatok törlésére. 
 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

 

Kelt _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:  
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3. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

SZEMÉLYES ADAT KORLÁTOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM 

(MINTA) 

GDPR 18. cikk 

 

Vasas Sport Club 
1139 Budapest 
Fáy u. 58. 
 
Tel: +36 1 320 9457 
e-mail: elnokseg@vasassc.hu 
 

Tisztelt Adatkezelő! 

 

Alulírott, ______________________________ (név), mint Érintett, a Vasas Sport Club, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan 

végzett adatkezelést korlátozza: 

Adatkezelés korlátozásával érintett személyes adat 

 
Indok 

[*A lenti felsorolás szerint kérjük az indokot megjelölni, 
a táblázat szükség szerint bővíthető] 

 

 A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. 
B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését. 
C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra 
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. 
D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbségének megállapítása szükséges. 

 

*Adatkezelés korlátozása iránti kérelem indokai: 

A. Az érintett vitatja a személyes adat pontosságát. 

B. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését. 

C. Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényeinek 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez. 

D. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és az adatkezelő jogos indokai elsőbbségének megállapítása szükséges. 
 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen. 

Kelt _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:  
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4. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

Adathordozásra irányuló kérelem 

(MINTA) 

GDPR 20. CIKK 

Vasas Sport Club 
1139 Budapest 
Fáy u. 58. 
 
Tel: +36 1 320 9457 
e-mail: elnokseg@vasassc.hu 
 

Tisztelt Adatkezelő! 

Alulírott, ______________________________ (név), mint Érintett a Vasas Sport Club, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő 

k é r e l m e t 

terjesztem elő. 

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadását 

adathordozás céljából: 

Adathordozással érintett személyes adat 

Indok 
[*A lenti felsorolás szerint kérjük az indokot megjelölni, 
a táblázat szükség szerint bővíthető] 
 

 
 

 
 

 

*Az adathordozás indoka: 

- Az adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁSOM alapján kezeli 

- Az adatkezelő a személyes adatot SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE alapján kezeli. 

Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti hátrányosan. 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adataimat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE (aláhúzással 

jelölendő) kiadni szíveskedjen. 

Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levelezési címe: _________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Kelt _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS:   
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5. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

AZ ÉRINTETT TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOGA 

(MINTA) 

GDPR 21. CIKK 

Vasas Sport Club 
1139 Budapest 
Fáy u. 58. 
 
Tel: +36 1 320 9457 
e-mail: elnokseg@vasassc.hu 
 

Tisztelt Adatkezelő! 

Alulírott, ______________________________ (név), mint Érintett, a Vasas Sport Club, mint adatkezelő (a 

továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy 

t i l t a k o z o m 

adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint: 

Tiltakozással érintett személyes adat 
Indok  

[a táblázat szükség szerint bővíthető] 
 

 
 

 
 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a fenti indokba 

megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje. 

 

Kelt _______________________________ 

Tisztelettel: 

NÉV: 

ALÁÍRÁS: 
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6. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK NYILVÁNTARTÁSA 

(Minta) 

 Adatkezelő: 
Vasas Sport 

Club        

 Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58.       

 Telefon: +36 1 320 9457        

 E-mail: elnokseg@vasassc.hu       

          

SOR-
SZÁM 

AZ ADATKEZELÉS 
MEGNEVEZÉSE 

AZ ADATKEZELÉS 
CÉLJA  

AZ 
ADATKEZELÉS 

JOGALAPJA 
AZ ÉRINTETTEK 

KATEGÓRIÁI 

SZEMÉLYES 
ADATOK 

KATEGÓRIÁI 

CÍMZETTEK, AKIK 
AZ ADATOKHOZ 

HOZZÁFÉRHETNEK 

ADATTOVÁBBÍTÁS 
HARMADIK 
ORSZÁGBA, 

NEMZETKÖZI 
SZERVEZETHEZ 

AZ 
ADATKATEGÓRIÁK 

TÖRLÉSÉRE 
ELŐÍRÁNYZOTT 

HATÁRIDŐK 

AZ ADATKEZELÉS 
BIZTONSÁGÁRA 

VONATKOZÓ TECHNIKAI 
ÉS SZERVEZÉSI 
INTÉZKEDÉSEK 
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7. sz. melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

Adatvédelemmel kapcsolatos technikai és szervezési intézkedések 

A VASAS SPORT CLUB által a 1139 Budapest, Fáy u. 58. szám alatti Sportlétesítmény („Sportlétesítmény”) 
területén életbe léptetett adatvédelemmel kapcsolatos technikai és szervezeti intézkedések 

Ebben a dokumentumban arról olvashat bővebb információt, hogy hogyan védjük a VASAS SPORT CLUB 
által kezelt, feldolgozott, tárolt adatokat. 

1. Alkalmazási kör 
2. Fizikai belépés ellenőrzése                    
3. A rendszerekbe való belépés ellenőrzése 
4. Hozzáférés ellenőrzése 
5. Adattovábbítás ellenőrzése 
6. Adatbevitel ellenőrzése 
7. Hozzáférhetőség ellenőrzése 
8. Szétválasztási szabály 

1. Alkalmazási kör 

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében bármely jogalany, amely akár saját maga részére, 
akár más részére személyes adatot gyűjt, feldolgoz, vagy felhasznál, köteles meghozni azokat a technikai 
és szervezeti intézkedéseket, amelyek szükségesek a törvényben foglalt adatvédelmi szabályok 
betartásának biztosításához. Jelen dokumentum felsorolja azokat a biztosítékokat, amelyek a VASAS 
SPORT CLUB (VASAS) esetében a GDPR 28. Cikkének értelmében bevezetésre kerültek. Jelen 
intézkedések a valamennyi olyan személyre vonatkoznak, akik a VASAS által kezelt személyes adatot 
ismer meg, kezel, vagy feldolgoz.  

2. Fizikai belépés ellenőrzése 

A belépés ellenőrzése arra szolgál, hogy meggátolja a jogosulatlan feleket abban, hogy hozzáférjenek 
olyan műszaki eszközökhöz, amelyekkel személyes adatok feldolgozása vagy felhasználása történik.  

Fizikai belépés ellenőrzése a Sportlétesítmény területén 

A VASAS épületeibe való bejutást belépési előírás szabályozza. A VASAS munkavállalói, sportolói, illetve 
külsősök számára a belépés ellenőrzését a Hajdú utcai bejárat felől sorompó és portaszolgálat biztosítja. 
A portaszolgálaton a személyellenőrzés eseti jelleggel történik, szükség szerint. A Sportlétesítmény 
területén illetéktelen személy nem tartózkodhat.  

A VASAS számítógépes központjába történő fizikai belépés ellenőrzése 

A VASAS adatközpontját és IT rendszerét 4IG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) működteti 
(Adatközpont üzemeltetője). Az adatközpontot már tervezésekor is zárt biztonsági területekként 
alakították ki. Az adatközpont fizikailag és elektronikusan védett, ott illetéktelen személy nem 
tartózkodhat. Az adatközpont épületét riasztó rendszer védi, valamint a Sportlétesítményt és épületeit 
napi huszonnégy órában biztonsági szolgálat is felügyeli. 
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3. A rendszerekbe való belépés ellenőrzése 

A rendszerekbe való belépés ellenőrzése magában foglalja azokat az intézkedéseket, amelyek 
megakadályozzák, hogy jogosulatlan felek az adatkezelő rendszereket használják (logikai védelem). 

A VASAS vagy az adatközpont üzemeltetője által végzett adminisztratív munkát az alkalmazottak közül 
csak azok végeznek, akiknek munkaköri leírása adminisztratív tevékenység végzését írja elő. A VASAS 
munkavállalóit a kezelt személyes adatok tekintetében az adatvédelmi szabályzat köti, az adatokhoz 
történő hozzáférés az alkalmazottak részére a munkakörükben rögzített feladataikhoz igazítottan kerül 
meghatározásra. Ahol az adminisztratív munka külső hozzáféréssel történik, az ún. VPN-kapcsolatok a 
legújabb technológia segítségével kódolt és további hitelesítést is megkövetelnek. A felhasználónévvel 
és jelszóval történő azonosítás kötelező.  A VASAS adatközpontja külső támadások ellen tűzfal 
technológiával is védett. A tűzfal működtetése központilag történik erről a 4IG Nyrt. gondoskodik. 

4. Hozzáférés ellenőrzése 

A hozzáférés ellenőrzése azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyek biztosítják, hogy az 
adatfeldolgozó rendszerek használatára jogosult felek csak ahhoz az adathoz férhessenek hozzá, 
amelyek hozzáférésére jogosultsággal rendelkeznek, és hogy személyes adatot engedély nélkül sem az 
adatfeldolgozás vagy -felhasználás időtartama alatt, sem pedig az adat elmentése után ne lehessen 
olvasni, másolni, módosítani vagy törölni. 

Hozzáférés ellenőrzése a VASAS-nál 

VASAS a személyes adatokhoz történő belső szint engedélyek kezelésére belső szabályokat határozott 
meg és rögzített, amelyek meghatározzák az adatokhoz történő hozzáférési jogosultságot. Ezek 
tartalmazzák például a biztonságos jelszavakkal szemben támasztott követelményeket is. 

Hozzáférés ellenőrzése az adatközpont üzemeltetőjénél 

Amennyiben az adatközpont üzemeltetője a Vasassal kötött szerződése értelmében alkalmazás szinten 
átveszi a felhasználók létrehozása és jogosultság-beállítás feladatait, akkor őt alapvetően ugyanazok a 
biztonsági szabályok kötik, amelyek a Vasasnál. Ettől való eltérés csak akkor engedélyezett, ha erre a 
VASAS írásos utasítást ad. A VASAS határozza meg azokat az irányelveket is, amelyek arra vonatkoznak, 
hogy az adatközpont üzemeltetője hogyan alakítsa ki az alkalmazás-specifikus jogosultságok tervezetét. 

5. Adattovábbítás ellenőrzése 

Az adattovábbítás ellenőrzése azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyek biztosítják, hogy 
személyes adatot se olvasni, se másolni, se módosítani, se törölni ne lehessen engedély nélkül 
elektronikus továbbítás vagy adathordozóra történő mentés során, és hogy megállapítható és 
ellenőrizhető legyen, hogy az adatkommunikációs eszközzel hova kell továbbítani a személyes adatot. 

A VASAS általános adatkezelésére vonatkozóan (alkalmazottak adatai, sportolók, edzők, beszállítók, 
ügyfelek adatai) az adattovábbítás ellenőrzését (adattranszfer, szállítás, kommunikáció ellenőrzése) 
megfelelő személyi és technikai intézkedések biztosítják. Ehhez tartozik, hogy az adatkezelést végzők 
kizárólag a feladatkörükbe tartozó adatokhoz férnek hozzá, illetve csak ezen adatokat tudják módosítani, 
törölni.  Műszaki intézkedések körében tűzfal, a vírusvédelem, a VPN csatorna, az adattitkosítás 
(különösen https/SSL általi továbbítás vagy VPN csatorna esetében) kerül alkalmazásra és a jelszavas 
védelem az adatkezeléshez szükséges szoftverek esetében.  



30 
 

Adattovábbítás ellenőrzése az adatközpont üzemeltetőjénél 

Az adatközpont üzemeltetőjére adattovábbítás tekintetében ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, 
amelyek a Vasasra. A működési szempontból alapvető fontosságú másolatok esetében, és különösen az 
alapvető fontosságú adatok biztonságával összefüggésben csak szabványosított és dokumentált 
folyamatokat használnak.  

6. Adatbevitel ellenőrzése 

Az adatbevitel ellenőrzése azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyek lehetővé teszik, hogy 
folyamatosan megállapítható és ellenőrizhető legyen, hogy a személyes adatokat az adatkezelő 
rendszerbe ki vitte be, ki módosította vagy törölte azokat. 

A bevitelt az alkalmazottak közül csak az végezheti, aki az adathoz hozzáféréssel rendelkezik (lásd a 
hozzáférés ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket a 3. pontban). 

7. Hozzáférhetőség ellenőrzése 

A hozzáférhetőség ellenőrzése azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyek biztosítják a 
személyes adatok védelmét a véletlenszerű adatvesztéssel vagy adatsérüléssel szemben. 

A hozzáférhetőség ellenőrzésének alapja az adatközpont fizikai és elektronikai védelmének biztosítása. 
Előbbi mindenekelőtt szünetmentes áramellátással történik, illetve az adatközpont épülete fizikailag 
riasztó védelemmel is ellátott.  

Az adat hozzáférhetősége, különösen az üzemzavarból vagy akaratlan törlésből adódó adatvesztéssel 
szembeni védelem szintén biztosítva van a releváns adatbázisok és rendszerek állandó adatvédelme és 
mentése által. Így meghibásodás esetén az a rendszeres mentéseknek köszönhetően visszaállíthatók. 

8. Szétválasztási szabály 

A szétválasztási szabály azokat az intézkedéseket foglalja magában, amelyek biztosítják, hogy a 
különböző célokból gyűjtött adatokat egymástól szétválasztva tudják feldolgozni. 

A VASAS általános adatkezelési tevékenységére vonatkozóan (alkalmazottak adatai, sportolók, edzők, 
beszállítók, ügyfelek adatai) a szétválasztási szabály például fizikai szétválasztás útján valósul meg, a 
tárolás szétválasztott rendszerekben vagy adathordozókon történik, az IT rendszerek és alkalmazások, 
megfelelő engedélyezési elvek, valamint adatbázis jogosultságok mentén.  
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8. számú melléklet a Vasas Sport Club Adatkezelési Szabályzatához 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA 

(Minta) 

 Adatkezelő: Vasas Sport Club      

 Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58.      

 Telefonszám: +36 1 320 9457      

 E-mail: elnokseg@vasassc.hu      

        

        

SORSZÁM 
AZ INCIDENS 
IDŐPONTJA 

AZ INCIDENS MEGNEVEZÉSE, 
TÉNYEI 

AZ ÉRINTETTEK 
KÖRE 

AZ ÉRINTETT 
SZEMÉLYES 

ADATOK 
AZ INCIDENS 

HATÁSA 

AZ INCIDENS 
ORVOSLÁSÁRA TETT 

INTÉZKEDÉSEK EGYÉB ADATOK 
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