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PREAMBULUM
A 2022. évi Budapesti Judo Grand Slam (a továbbiakban: GS Hungary 2022 vagy GS 2022) Budapesten kerül
megrendezésre 2022. július 08. és 2022. július 10. napja között mely esemény szervezője a Magyar Judo Szövetség
(továbbiakban: Szervező, vagy Adatkezelő).
A Szervező a GS 2022 előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzése során biztosítani kívánja a
résztvevők, nézők, sport- és egyéb szakemberek, továbbá a GS 2022 során feladatot ellátó személyek számára az
adatvédelmi jogszabályok és egyéb előírások betartását és betartatását. Mindemellett a Szervező kiemelt célja az is,
hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által világjárványnak minősített Covid-19 járvány okán fennálló
körülmények között a lehető legbiztonságosabb módon rendezze meg mindkét eseményt, melyre tekintettel különleges
személyes adatok kezelése is szükséges.
A fenti célok teljesítése érdekében a Szervezők 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 rendelete (a
továbbiakban: GDPR), valamint a GDPR által nem szabályozott körben az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény), valamint a Covid-19 miatti
veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos magyar jogszabályok alapján az alábbi szabályzatot alkotják:

I. Adatkezelő adatai

1. Adatkezelő adatai:
Magyar Judo Szövetség (rövidített név: MJSZ, székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., nyilvántartási szám:
01-02-0000015, nyilvántartást vezető hatóság: Fővárosi Törvényszék, adószám: 18157750-2-42, képviseli: dr. Tóth
László elnök)

2. Adatkezelő elérhetősége:
Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36-1-4606865
E-mail: iroda@judo.hu

II. Fogalom-meghatározások

A jelen Szabályzat alkalmazásában:

1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

4. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes
adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

5. GS Hungary 2022 vagy GS 2022: a 2022. július 08. és 2022. július 10. napjai között Budapesten megrendezésre
kerülő 2022. évi Judo Grand Slam és a hozzá kapcsolódó, Szervező által szervezett események.

6. érintett vagy személyes adat jogosultja: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Jelen Adatkezelési Szabályzat az alábbi személyekre terjed ki (érintettek):
- sportolók: GS 2022-en résztvevő, induló, Magyarországról vagy külföldről érkező (magyar, vagy más

állampolgárságú) sportoló,
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- sportszakemberek: GS 2022-en résztvevő, Magyarországról vagy külföldről érkező (magyar, vagy más
állampolgárságú) sportszakember (edző, gyúró, stb.),

- szervező munkatársai, megbízottjai, szerződött partnerei, közreműködői,
- önkéntesek
- VIP vendégek: GS 2022-re érkező VIP vendégek
- IJF staff: International Judo Federation (IJF) munkatársai
- nemzetközi sajtó munkatársai
- nézők

7. IJF Covid Protokoll: a GS 2022 COVID-19 pandémia miatti biztonságos megvalósítása érdekében a
Nemzetközi Judo Szövetség által kiadott, követendő intézkedéseket és ajánlásokat tartalmazó dokumentum,
melynek elérhetősége: covid.ijf.org

8. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

9. hozzájárulás: a személyes adat jogosultja akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

10. Szabályzat: a jelen szabályzat, mely a GS 2022-re vonatkozó, Adatkezelő által kiadott adatkezelési szabályzat.

11. 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.

III. Szabályzat hatálya

1. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi vezető tisztségviselőjére, munkavállalójára,
megbízottjára, illetve az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személyre, akik A GS
2022-vel kapcsolatos tevékenységük során kötelesek megtartani az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályi rendelkezéseket, a GDPR, az Infotv., valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseit.

2. A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá a GS 2022-n résztvevő sportolókra, sportszakemberekre, azok
hozzátartozóira, az önkéntesekre, sajtómunkatársakra, a GS 2022 során feladatot ellátó természeteses személyekre
és egyéb akkreditált személyekre, VIP vendégekre, IJF staff-ra, stb., akiknek személyes adatait az Adatkezelő a
jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések betartásával köteles kezelni (érintettek).

IV. Érintettek személyes adataival kapcsolatban végzett adatkezelés

IV/A. Akkreditációban részesülő érintettek

E csoportba tartoznak az alábbi érintettek:

- sportolók: GS 2022-en résztvevő, induló, Magyarországról vagy külföldről érkező (magyar, vagy más
állampolgárságú) sportoló,

- sportszakemberek: GS 2022-en résztvevő, Magyarországról vagy külföldről érkező (magyar, vagy más
állampolgárságú) sportszakember (edző, gyúró, stb.),

- szervező munkatársai, megbízottjai, szerződött partnerei, közreműködői,
- önkéntesek
- VIP vendégek: GS 2022-re érkező VIP vendégek
- IJF staff: International Judo Federation (IJF) munkatársai
- nemzetközi sajtó munkatársai

Ezen érintettek részére Adatkezelő akkreditációt biztosít, szükség esetén egészségügyi ellátást nyújt, továbbá ezen
személyek COVID-szűrésen is kötelezően részt vesznek, mely további adatkezelést tesz szükségessé.

1. Adatkezelés célja:
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Az Adatkezelő által e személyi kör tekintetében végzett adatkezelés célja, hogy Szervező ezen személyek részére
mindazon szolgáltatásokat nyújtsa és biztosítsa, amelyek egy sportrendezvényen való részvételhez szükségesek,
ideértve különösen:

− szállásfoglalás megvalósítása,
− szállítás biztosítása,
− GS 2022-re való akkreditálás, GS 2022 helyszíneire való biztonságos beléptetés és a

beléptetéshez szükséges akkreditációs kártya elkészítés,
− olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
− verseny lebonyolítása, szervezése,
− egészségügyi ellátás biztosítása.
− A GS 2022 nyilvánossághoz közvetítése, híradás,
− Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
− Adatkezelő, illetve az érintett jogos érdekének érvényesítése,
− az érintett és más természetes személyek létfontosságú érdekeinek védelme,
− határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszéllyel szembeni védelem,
− megfelelő egészségügyi ellátás.

2. Érintett személyes adatok kategóriái, kezelt adatok köre
Adatkezelő a jelen IV/A. pont szerinti személyek alábbi személyes adatainak megismerésére és kezelésére
jogosultak a fent meghatározott célokból:

a) teljes név (családi név és utónév); cél: szállásfoglalás, covid-szűrés, akkreditáció
b) teljes születési név; cél: szállásfoglalás, covid-szűrés, akkreditáció
c) születési hely; cél: szállásfoglalás
d) születési idő; cél: szállásfoglalás, covid-szűrés
e) anyja neve; cél: szállásfoglalás
f) irányítószám; cél: szállásfoglalás
g) lakcím; cél: szerződéskötés
h) tajszám (magyar állampolgároktól); cél: covid-szűrés
i) személyazonosításra szolgáló igazolvány száma (külföldiek esetén útlevélszám és lejárat időpontja);

cél: szállásfoglalás és covid-szűrés
j) állampolgárság; cél: szállásfoglalás, covid-szűrés, szerződéskötés
k) e-mail cím, telefonszám; cél: szerződéskötés
l) adóazonosító jel; cél: szerződéskötés
m) nem; cél: covid-szűrés
n) fénykép; cél: akkreditáció
o) érintettről készített kép- és videófelvétel;
p) különleges adatok:

− Covid szűrés (PCR teszt) eredménye, melynek továbbadására a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK) részére Adatkezelő a vonatkozó szabályok szerint köteles

3. Adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő, mint Szervező azon jogos érdeke, hogy:
− A GS 2022-re vonatkozó, az IJF által elvárt követelményeket, előírásokat meg tudja valósítani, azt

a vonatkozó szabályok, előírások szerint tudja megszervezni, lebonyolítani,
− Adatkezelő, mint szervező A GS 2022 helyszíneire való beléptetetésre vonatkozó biztonsági és

egyéb előírásokat meg tudja valósítani,
− A GS 2022-t az általános sportszakmai előírásoknak, szabályoknak megfelelően rendezze meg,
− az Adatkezelő A GS 2022-t a nyilvánossághoz tudja közvetíteni, arról hírt tudjon adni, riportokat

készíteni, fénykép- és videófelvétel útján dokumentálni, ezáltal népszerűsíteni tudja A GS 2022-t és
a judo sportágat,

A Szervező jogos érdekének érvényesítése kapcsán mérlegelésre kerültek az érintettek jogai és szabadságai,
melyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Ennek keretében az Adatkezelő figyelembe vette,
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hogy a kezelt személyes adatok köre részben hatósági felhívás és járványügyi jogszabályok, illetve a
szállásszolgáltató adatszükségletére vonatkozó jogszabályok alapján került meghatározásra, részben pedig az
akkreditáció és a GS 2022 lebonyolításának folyamatához igazodóan. Valamennyi, a 2. pontban nevesített
személyes adat kizárólag az érintett GS 2022-en való részvételével összefüggésben kerül felhasználásra a
Szervező által, az adatkezelés céljához szükséges mértékben és időtartamban.
Figyelemmel arra, hogy a személyes adatok kezelése az érintettek GS 2022-en való részvétele kapcsán
feltétlenül szükséges, továbbá a személyes adatok kifejezetten és kizárólag az érintett GS 2022-en való
részvétele kapcsán kerülnek kezelésre, a Szervező arra a következtetésre jutott, hogy a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja szerinti adatkezelési jogalap használatával kapcsolatban nem merülnek fel olyan
körülmények, melyek kapcsán az érintettek jogai és szabadságai a Szervez, mint adatkezelő jogos érdekeinek
érvényesítésével szemben az adatkezelést kizáró módon elsőbbséget élveznének.

Az érintettek egy csoportja olyan személy (önkéntes, szervező munkatársai, megbízottjai, egyéb
közreműködői), akikkel Szervező feladataik ellátására szerződést köt, ezért ezen személyek személyes
adatainak kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pontja is alapul szolgál.

Az adatkezelés jogalapja továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése, ideértve az alábbiakat:

− a Szervező az arra rászorulók részére megfelelő egészségügyi ellátást tudjon biztosítani,
− Szervező a lehető legmagasabb szinten eleget tudjon tenni a COVID-2019 járvánnyal kapcsolatos

korlátozó intézkedéseknek és a lehető legteljesebb mértékben ki tudja zárni a fertőzésveszélyt.

Különleges adatok esetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a), c) és i) pontjai,
tekintettel arra, hogy:

− a COVID-19-cel kapcsolatos járványügyi intézkedések miatt szükséges a résztvevők COVID-19
szűrése, illetve a teszteredmények kezelése, továbbítása, a tesztelt személyek beazonosítása,

− A GS 2022 sportesemény jellegéből eredően, az esetleges sérülések megfelelő kezelése érdekében
szükséges az erre vonatkozó egészségügyi adatok ismerete.

Az adatkezelés jogalapja továbbá az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2)
bekezdés a) pont). A Résztvevő hozzájárulásának beszerzése a Szervező online rendszerében történik a megfelelő
rubrika bejelölésével. A hozzájáruló nyilatkozat megtételével az érintett adatkezeléshez való hozzájárulását
megadottnak kell tekinteni.

4. Adatkezelés időtartama:
Adatkezelő az érintettek személyes adatait azoknak átadásától/megadásától A GS 2022-et követő 10 nap elteltéig
– különös figyelemmel a COVID-19 fertőzöttség esetén történő utánkövetésre – kezelik, feltéve, hogy az erre
jogosult hatóság nem szólítja fel Adatkezelőt a személyes adatok további, meghatározott ideig tartó megőrzésére.

5. Adattovábbítás
Adatkezelő az érintettek adatait csak az alábbi esetekben továbbítja harmadik fél részére:

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (különösen, ha az adattovábbítás címzettjeként bíróság,
hatóság vagy egyéb szerv a Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja);

b) Adatkezelő a vonatkozó magyar jogszabályok alapján köteles az érintetteken elvégzett SARS-CoV2 PCR
tesztek és antigén tesztek eredményét az NNK részére továbbítani,

c) szállás, szállítás, egyéb szolgáltatások biztosítása céljából az Adatkezelő szállást, szállítást, szolgáltatást
nyújtó partnere részére továbbításra kerülnek az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok;

d) Adatkezelő amennyiben az szükséges, az adatokat átadhatják a beléptetést végző rendező szerv részére.

IV/B. Nézők

A nézők a www.judohungary.hu weboldalon található regisztrációs platformon adhatják le részvételi igényüket
bizonyos személyes adatok megadása esetén.

1. Adatkezelés célja:
− a GS 2022 nyilvánossághoz közvetítése, híradás,
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− GS 2022-re történő beléptetés, nézőtér rendezése, nézők leültetése

2. Érintett személyes adatok kategóriái, kezelt adatok köre
a) teljes név
b) e-mail cím
c) érintettről készített kép- és videófelvétel

Egy igénylő személy több más személy részére is igényelhet jegyet.
A jegyigénylésre szolgáló regisztrációs platformon kizárólag az igénylő személy neve és e-mail címe kerül
rögzítésre, az általa igényelt további jegyekkel belépni kívánó személyeké nem.
A nézők egyes csoportjairól (pl. judo csapatok, stb.) a belépést követően külön hozzájárulás alapján fényképfelvétel
készülhet, melyet az Adatkezelő saját honlapján, egyéb megjelenési felületein felhasználhat.
Amennyiben ezen a felvételen (ún, csoportkép) 18. éven aluli kiskorú szerepel, úgy a felvételhez rendelkeznie kell
törvényes képviselője hozzájárulásával is, melynek beszerzéséért a jegyet igénylő (regisztrációt elvégző) személy
felel.
A csoportképen szereplő személyek az Adatvédelmi Szabályzat megismerésével és elfogadásával hozzájárulnak,
hogy a fényképfelvételt az Adatkezelő saját felületein a judo sport népszerűsítése, valamint a GS 2022
nyilvánossághoz történő közvetítése érdekében felhasználja.
Egyebekben a GS 2022-n résztvevő bármely nézőről a verseny rögzítése és közvetítése során kép- és hangfelvétel
készülhet, melyet a néző a belépéssel elfogad és tudomásul vesz.

3. Adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a)
pont), melyet a Szervező online rendszerében, illetve a GS 2022-n történő részvétellel tesz meg.

4. Adattovábbítás
Adatkezelő az érintettek adatait csak az alábbi esetekben továbbítja harmadik fél részére:

e) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (különösen, ha az adattovábbítás címzettjeként bíróság,
hatóság vagy egyéb szerv a Adatkezelő felé hivatalos megkeresését eljuttatja);

f) Adatkezelő amennyiben az szükséges, az adatokat átadhatják a beléptetést végző rendező szerv részére.

V. A személyes adatok jogosultjainak jogai

V/A. Tájékoztatás és személyes adatokhoz való hozzáférés

1. Amennyiben a személyes adat jogosultjára vonatkozó személyes adatokat a személyes adat jogosultjától gyűjtik,
úgy Adatkezelő személyes adatok megszerzésének időpontjában, míg amennyiben a személyes adatokat az
Adatkezelő nem a személyes adat jogosultjától szerezte meg, úgy a személyes adatok megszerzésétől számított
ésszerű határidőn belül, de legkésőbb egy hónapon belül, vagy amennyiben a személyes adatokat a személyes
adat jogosultjával való kapcsolattartás céljára használják, úgy a kapcsolatfelvétel alkalmával köteles tájékoztatni a
jogosultat:

a) az adatkezelő személyéről és elérhetőségeiről;
b) az adatkezelések céljairól és jogalapjáról;
c) az érintettek, illetve a kezelt adatok köréről;
d) adattovábbítás esetén, annak címzettjéről, jogalapjáról, a továbbított adatok köréről;
e) az adatkezelés időtartamáról;
f) a személyes adatok forrásáról;
g) az adatkezelés módjáról (manuális vagy automatizált);
h) azokról az intézkedésekről, amelyek biztosítják a személyes adatok biztonságát;
i) a személyes adatok jogosultjának jogairól és arról, hogy azokkal milyen módon élhet.

2. Adatkezelő jogosult a V/A. 1. pontban meghatározott tájékoztatási kötelezettségnek adatvédelmi tájékoztató,
adatvédelmi szabályzat a www.judohungary.hu weboldalon keresztüli, illetve A GS 2022 online akkreditációs
rendszerében történő közzétételével, emellett szóban, írásban (e-mailben), egyéb, informálásra alkalmas módon
eleget tenni. Amennyiben a személyes adat jogosultja külön tájékoztatást kér Adatkezelőtől személyes adatainak
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kezelésével kapcsolatban, úgy e kérelemre Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül személyre
szabott, a személyes adatok jogosultjára vonatkozó adatkezelést konkrétan megjelölő tájékoztatást nyújt.
Kivételesen – a kérelem összetettségére és a kérelmek számára tekintettel – a 30 napos határidő Adatkezelő által
további 60 nappal meghosszabbítható.

V/B. Helyesbítéshez való jog

1. Amennyiben az Adatkezelő pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely személyes
adatát, úgy a jogosult kérheti az Adatkezelőt, 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.

2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a helyesbítés iránti kérelmét
az 1. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az
Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő. Amennyiben a személyes adatot közokirat (pl. hatósági
igazolvány) tartalmazza, úgy a kérelmező köteles felmutatni, illetve másolatban az Adatkezelő részére átadni a
személyes adat tartalmát igazoló közokiratot.

V/C. Törléshez való jog

1. A személyes adatok jogosultja jogosult az Adatkezelőtől kérni személyes adatainak törlését az Adatkezelő
valamennyi nyilvántartásából. Az Adatkezelő 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.) a személyes adatok jogosulja adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát visszavonta, és az adatkezelésnek

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

2. A személyes adat jogosultja a törlés iránti kérelmét a 2. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag
megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

3. Az Adatkezelő a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében
meghatározott körülmények valamelyike fennáll.

V/D. Adatkezelés korlátozásához való jog

1. A személyes adatok jogosultja jogosult kérni az Adatkezelőt, hogy személyes adataira vonatkozó adatkezelést
korlátozza, amennyiben:

a) a személyes adatok jogosultja vitatja az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatai pontosságát,
ezen adatok pontosságának vizsgálatára vonatkozó időtartamra; vagy

b) az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogellenes, és a személyes adatok jogosultja a gyűjtött és tárolt
személyes adatainak törlését ellenzi; vagy

c) az adatkezelés célja megszűnt, és az Adatkezelőnek 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.

2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a korlátozás iránti kérelmét a
3. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő
részére történő megküldésével terjesztheti elő.

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

7



4. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy az Adatkezelő a korlátozást feloldja,
és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.

V/E. Adathordozhatósághoz való jog

1. Az olyan személyes adat vonatkozásában, amelyet az Adatkezelő a személyes adat jogosultjának hozzájárulása
alapján automatizált módon kezel a személyes adat jogosultja kérheti az Adatkezelőt, hogy az általa rendelkezésre
bocsátott személyes adatait az Adatkezelő elektronikus formátumban – a GDPR 20. cikk (1) bekezdésében
meghatározottak szerint – a rendelkezésére bocsájtsa.

2. Az Adatkezelő 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 az Adatkezelőt felkérni arra, hogy e személyes adatokat közvetlenül
küldje meg másik adatkezelőnek.

3. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) az adathordozás iránti
kérelmét a 4. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az
Adatkezelő részére történő megküldésével terjesztheti elő.

V/F. Tiltakozáshoz való jog

1. A személyes adat jogosultja tiltakozhat a személyes adatainak Adatkezelő általi adatkezelése ellen, amennyiben az
Adatkezelő az adatkezelést az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében hajtja
végre.

2. A személyes adat jogosultja (vagy képviseletében eljáró és igazolt meghatalmazottja) a tiltakozás iránti kérelmét a
5. sz. melléklet megfelelő kitöltésével vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat megtételével és az Adatkezelő
részére történő megküldésével terjesztheti elő.

3. A tiltakozó nyilatkozat Adatkezelő általi elfogadását követően az Adatkezelő nem jogosult az érintett személyes
adatot az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében kezelni, kivéve, ha az
Adatkezelő 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

1. Az Adatkezelő 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.

2. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt vonatkoznak
a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek nyilvántartási rendszerét
részét képezik, illetve amelyeket az Adatkezelő részben vagy egészben automatizált módon kezelnek. Az
Adatkezelő a személyes adatok elektronikus tárolására az Adatkezelő tulajdonában álló eszközöket használják; az
esetleges papír alapú nyilvántartásokat a Magyar Judo Szövetség székhelyén vezetik, tárolják.

3. Az Adatkezelő által adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok kizárólag a jelen Szabályzatban,
illetve jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.

4. Az Adatkezelő által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell az Adatkezelőnek megőrizni az
adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. Az Adatkezelő köteles biztosítani,
hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot:

− illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá;
− nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;
− illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, törölheti;
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− nem továbbítják a jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérően;
− jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul nem semmisítik meg, törlik, teszik

hozzáférhetetlenné;
− elvesztéstől, sérüléstől megóvják.

5. Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenységei 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 biztosító
technológiát alkalmazzák a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.

6. Az Adatkezelő mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja az adatvédelmi elvek megvalósítása.

7. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket haj végre annak biztosítására, hogy kizárólag olyan
személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek,
különös figyelemmel az adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára, és
hozzáférhetőségükre.

VII. Adatok továbbításának rendje

1. Az Adatkezelő nem jogosult az általa kezelt, őrzött személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb
formában hozzáférhetővé tenni, kivéve:

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő;
b) az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv az Adatkezelő felé hivatalos

megkeresését eljuttatja;
c) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta,
d) az adattovábbítás címzettje az Adatkezelővel kötelmi jogviszonyban lévő személy és az adattovábbítás

célja a személyes adat jogosultja és az Adatkezelő közötti kötelmi jogviszony teljesítése.

2. Az Adatkezelő a VII. 1. c) pontjában meghatározott adattovábbítás szükségessége esetén köteles tájékoztatni a
személyes adat jogosultját:

a) az adattovábbítás címzettjének, valamint képviselőjének nevéről, elérhetőségéről;
b) arról, hogy az adattovábbítással kapcsolatos tájékoztatás ismeréséhez és az adattovábbításhoz hozzájárul;
c) az adattovábbítás pontos céljáról, konkrét terjedelméről;
d) a személyes adat jogosultját megillető jogokról;
e) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének lehetőségéről.

A személyes adat jogosultja konkrét adattovábbításhoz hozzájáruló nyilatkozatát az adatkezelési hozzájárulási
nyilatkozattal egy időben is megadhatja, amennyiben e nyilatkozat megtétele idején a konkrét adattovábbítás
szükségessége már ismert.

VIII. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll

1. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely lehet:
− a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat jogosulatlan közlése

vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;
− a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen vagy

jogellenes megsemmisítése, elvesztése;
− az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat megváltoztatása.

2. Amennyiben az Adatkezelő vezető tisztségviselője, tisztségviselője, munkavállalója, illetve az Adatkezelővel
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő által gyűjtött,
tárolt személyes adatok vonatkozásában fennállhat a biztonság sérülésének a lehetősége, haladéktalanul köteles az
Adatkezelőt erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés).

Biztonság sérülése minden olyan körülmény, amelynek eredményeként az Adatkezelő adatkezelési rendszerében,
nyilvántartásaiban sérülés következik be az adatbiztonsági rendelkezésekkel ellentétes módon. A biztonság
sérülése nem jelenti feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.
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3. Az Adatkezelő a Jelzés megtételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és értékelni a helyzetet. A
vizsgálatnak ki kell terjednie a biztonság sérülésének lehetőségeként jelzett körülmény valamennyi elemére,
illetve a Jelzéssel érintett valamennyi nyilvántartás, így személyes adatok helyzetének vizsgálatára.

4. Az Adatkezelő vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése ténylegesen
megtörtént-e. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a biztonság nem sérült, úgy eljárását
megszünteti és a vizsgálata eredményéről jelentést készít az Adatkezelő ügyvezetése részére, és az adatvédelmi
incidensekről vezetett nyilvánításba bevezetik.

5. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy másodsorban köteles
megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy
adatvédelmi incidens nem történt, úgy köteles megtenni mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása
érdekében szükséges, továbbá eljárásukat megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készítenek az
Adatkezelő ügyvezetése részére, és azt az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvánításba bevezeti.

6. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy időben adatvédelmi incidens is
történt, úgy köteles harmadsorban megvizsgálni, 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 eljárásukat megszünteti és a vizsgálat eredményéről jelentést készít az Adatkezelő
ügyvezetése részére, és az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvánításba bevezeti.

7. Amennyiben az Adatkezelő azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egy időben az adatvédelmi incidens
kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az Adatkezelő azt köteles
megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű.

Amennyiben az adatvédelmi incidens az érintett személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot
jelent, úgy köteles a vizsgálat eredményéről jelentést készíteni az Adatkezelő ügyvezetése részére, és azt az
adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvánításba bevezetni, illetve a Hatóságot, továbbá az érintett személyes
adatok jogosultjait az adatvédelmi incidensről tájékoztatni.

8. Az Adatkezelő a bejelentési kötelezettséget indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens
tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. Az Adatkezelőek akkor jut az adatvédelmi
incidens tudomására, amikor az Adatkezelő kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság sérülésének
tényét. Az Adatkezelő a biztonság sérülése ténye megállapítását követően haladéktalanul köteles értékelni a
helyzetet.

Amennyiben az Adatkezelő 72 órán belül nem tudja lefolytatni a rögzített vizsgálatot, úgy köteles határidőn belül
megtenni a bejelentést, illetve tájékoztatást, és köteles a vizsgálatot tovább folytatni. Amennyiben a vizsgálat
eredménye az Adatkezelő rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő tájékoztatást vagy
módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni.

9. Az Adatkezelő a bejelentési kötelezettséget a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap kitöltésével, illetve
Hatóságnak történő megküldésével, vagy egyéb tagállami adatvédelmi hatóság esetén ezen hatóság, illetve
tagállami jog által meghatározott formában köteles teljesíteni. A bejelentésben a következő adatokat szükséges
megadni:

− az adatvédelmi incidens típusa;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak kategóriája;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok jogosultjainak (közelítő) száma;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok típusa;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok (közelítő) száma.

10. Az Adatkezelő a különböző adattípusba tartozó személyes adatokat érintő adatvédelmi incidensről külön-külön
bejelentéseket köteles tenni.

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

12. Az Adatkezelő a tájékoztatási kötelezettséget indokolatlan késedelem nélkül köteles teljesíteni. A kockázat
jellegének értékelésére a vizsgálat során – az eset összes körülményére tekintettel – az Adatkezelő köteles. Ennek
keretében az Adatkezelő köteles figyelembe venni többek között:

− az adatvédelmi incidens típusát;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat típusát;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adat érzékenységét;
− az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok mértékét;
− 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.

13. Az Adatkezelő a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:
− az adatvédelmi incidens ténye, jellege;
− az Adatkezelő neve és elérhetőségei;
− az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;
− az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti állapot

helyreállítására az Adatkezelő által igénybe vett eszközök.

14. Az Adatkezelő a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű megfogalmazással,
releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, amelyen az Adatkezelő
értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes adatok jogosultjaihoz. Az Adatkezelő
egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.

15. Az Adatkezelő 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.

16. Az Adatkezelő a bejelentési és tájékoztatási kötelezettség teljesítésével egy időben, a vizsgálat eredményének
megismerését követően haladéktalanul kötelesek megtenni minden intézkedést, amely a biztonság sérülését és az
adatvédelmi incidenst megszünteti. Ennek keretében az Adatkezelő – lehetőségeihez és a körülményekhez képest
– köteles az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok integritását, hozzáférhetőségét, és bizalmasságát
helyreállítani.

IX. Jogorvoslat

1. Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, kérjük, lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel:

Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36-1-4606865
E-mail: iroda@judo.hu

2. Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az
Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében
jogorvoslati kérelemmel fordulhat az illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
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Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
WGSoldal: http://naih.hu

Hivatkozott jogszabályok:

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 rendelete (GDPR)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén
alkalmazandó egyes szabályokról
Nemzeti Népegészségügyi Központ: Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatosan
(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) 2020. november 7.
Nemzeti Népegészségügyi Központ: Eljárásrend COVID19 védőoltásban részesült személyek esetén 2022. január
28.1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
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X. Mellékletek

1. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem

HELYESBÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM
GDPR 16. CIKK

Magyar Judo Szövetség részére

Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) (lakcím: ____________________________; születési hely, idő:
_____________________________, anyja neve: _________________________), mint a személyes adatok jogosultja
a Magyar Judo Szövetség, 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:

JELENLEG KEZELT PONTATLAN SZEMÉLYES ADAT:

HELYESBÍTETT, 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.

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:

NÉV:

ALÁÍRÁS:
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2. számú melléklet – Törlési kérelem

TÖRLÉSI KÉRELEM
GDPR 17. CIKK

Magyar Judo Szövetség részére

Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) (lakcím: ____________________________; születési hely, idő:
_____________________________, anyja neve: _________________________), mint a személyes adatok jogosultja
a Magyar Judo Szövetség, 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 törölni szíveskedjék:

TÖRÖLNI KÉRT SZEMÉLYES ADATOK:

TÖRLÉS INDOKA: (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

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.) bGSizonyosodik, hogy a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
d.) jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő köteles a személyes adatok törlésére.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:
NÉV:

ALÁÍRÁS:
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3. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM
GDPR18. CIKK

Magyar Judo Szövetség részére

Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) (lakcím: ____________________________; születési hely, idő:
_____________________________, anyja neve: _________________________), mint a személyes adatok jogosultja
a Magyar Judo Szövetség, 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 korlátozz:
a
ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT:

INDOK: (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

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.

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:
NÉV:

ALÁÍRÁS:
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4. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem

ADATHORDOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM
GDPR 20. CIKK

Magyar Judo Szövetség részére

Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) (lakcím: ____________________________; születési hely, idő:
_____________________________, anyja neve: _________________________), mint a személyes adatok jogosultja
a Magyar Judo Szövetség, 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 (MEGFELELŐK JELÖLENDŐK):

Az Adatkezelő a személyes adatot HOZZÁJÁRULÁSOM / 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 szíveskedjék, és kért személyes adataimat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRE
(aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjék.

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

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:
NÉV:

ALÁÍRÁS:
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5. számú melléklet – Tiltakozás

TILTAKOZÁS
GDPR 21. CIKK

Magyar Judo Szövetség részére

Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

Tisztelt Adatkezelő!

Alulírott, ______________________________ (név) (lakcím: ____________________________; születési hely, idő:
_____________________________, anyja neve: _________________________), mint a személyes adatok jogosultja
a Magyar Judo Szövetség, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére

t i l t a k o z o m

az Adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint:

TILTAKOZÁSSAL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADAT:

INDOK: (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ)

a.) Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.
b.) Közvetlen üzletszerzés.

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjék, és a kért személyes adatot a fenti indokban
megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje.

Keltezés: _______________________________

Tisztelettel:
NÉV:

ALÁÍRÁS:
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