Adatvédelmi Tájékoztató
a 2022. évi Budapesti Judo Grand Slam-en résztvevő
akkreditált személyek részére

1.
Bevezető
1.1.
Jelen tájékoztató célja, hogy a 2022. évi Budapesti Judo Grand Slam (a továbbiakban: GS 2022) során résztvevő
és közreműködő, Akkreditációban részesülő személyek személyes adatainak gyűjtésére, kezelésére vonatkozó
szabályokat meghatározza, mely szabályokat a GS 2022 Szervezője (Magyar Judo Szövetség) és annak munkavállalói,
megbízottjai, tisztségviselői, vállalkozói, alvállalkozói és a Szervezővel kapcsolatban álló egyéb személyek kötelesek
betartani és tiszteletben tartani.
1.2.
A Szervező a személyes adatok kezelése során megtartja az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban
meghatározott elveket, különösen 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) 5. cikk (1) bekezdésében foglalta elveket. A Szervező mindenkor az adatvédelemre vonatkozó hatályos
jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és
szabadságainak védelme érdekében.
1.3.
Szervező a honlapján, illetve a regisztrációs felületén elérhetővé tette a GS 2022-re vonatkozó Adatvédelmi
szabályzatát (www.judohungary.hu) mely a jelen Tájékoztatóban foglalt fogalmak magyarázatát és egyéb,
adatvédelemmel kapcsolatos általános és részletes szabályokat is tartalmaz.
1.4.
Jelen tájékoztató célja, hogy a GDPR 13. cikk (1) bek. alapján tájékoztatást adjon az érintett személy(ek) részére.
2.
Adatkezelés jogalapja és célja
2.1.
A Szervező a GS 2022-n résztvevő és közreműködő, akkreditációban részesülő személyek (továbbiakban:
érintettek) személyes adatainak megismerésére, illetve a személyes adatok kezelésére abban az esetben jogosult, ha arra
megfelelő jogcímmel rendelkezik, így:
a)
ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
megismeréséhez és kezeléséhez;
b)
amennyiben az adatkezelés a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
c)
amennyiben az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekének védelme
miatt szükséges;
d)
amennyiben az adatkezelés a Szervező (vagy egy harmadik fél) jogos érdekeinek (pl.: szerződésben vállalt
kötelezettségek teljesítése) 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.
e)
különleges személyes adatok esetében továbbá:
fa) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdésben említett tilalom nem
oldható fel az érintett hozzájárulásával;
fb) az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az
érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni;
fc) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos
egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök
magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő
és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai
titoktartásra vonatkozóan;
2.2.

A Szervező által a GS 2022-vel kapcsolatban végzett adatkezelés célja 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,
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megfelelő egészségügyi ellátás.

2.3.
A Szervező az akkreditációban részesülő személyek személyes adatait akkor kezelheti, ha arra megfelelő
jogcímmel rendelkezik a 2.1. pont szerint.
2.3.1. Az érintett hozzájárulása akkor jogszerű, ha az önkéntes, egyértelmű, konkrét adatkezelésre vonatkozik,
megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá, amennyiben a személyes adat jogosultja a 18. életévét nem töltötte be, a
személyes adatok kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet
gyakorló szülő vagy gyám adta meg, illetve engedélyezte.
2.3.2. A Szervező köteles – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tenni annak érdekében,
hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a kiskorú feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy gyám adta
meg, illetve engedélyezte.
2.3.3. Az érintett a regisztráció feltöltésével, a regisztrációs felületen található rubrika bejelölésével és adatainak
megadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező a 3. pontban meghatározott személyes adatait a 2.1.
pontban meghatározott célból és a 4. pontban meghatározott időtartamig kezelje, továbbá azt az 5. pontban meghatározott
személyek részére továbbítsa.
3.
Érintett személyes adatok kategóriái, kezelt adatok köre
A Szervező a GS 2022-n résztvevő és közreműködő akkreditált személyek alábbi személyes adatainak megismerésére és
kezelésére jogosult a 2.1. pontban meghatározott célból:
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
4.
Adatkezelés időtartama
4.1.
Adatkezelő az érintettel személyes adatait azoknak átadásától/megadásától a GS 2022-t 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.
4.2.
Az érintett hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, amely
esetben személyes adatait haladéktalanul törlésre kerülnek, feltéve, hogy Szervezőnek nincsen az adatkezelésre
vonatkozó más érvényes jogcíme. A hozzájárulás visszavonása a nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
5.
Adattovábbítás
Szervező az érintett adatait csak az alábbi esetekben továbbítja másik személy számára:
a)
amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő, továbbá az adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy
egyéb szerv a Szervező felé hivatalos megkeresését eljuttatja (ideértve különösen: COVID teszt eredményének kezelése,
pozitív eredmény esetén annak jelentése, esetlegesen nemzetbiztonsági célú, nemzetbiztonsági szolgálat részére történő
továbbítás);
b)
amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az adattovábbítás címzettje a
Szervezővel kötelmi jogviszonyban lévő személy (pl.: szálloda, szállítást biztosító cég, etc.).
6.

Érintettek jogai
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a)
Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett a Szervező által tárolt személyes adatairól térítésmentesen tájékoztatást kérhet a Szervezőtől. Ez azt jelenti,
hogy az érintett jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van –e, és amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy személyes
adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
−
személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés célja,
−
érintett személyes adatok kategóriái,
−
azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják,
−
személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának
szempontjai,
−
érintett azon joga, hogy kérheti, az rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy személyes adatai
kezelésének korlátozását kérheti, és tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
−
felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga,
−
az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték,
−
a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal esetében, ideértve a profilalkotást
is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és
az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
b)
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését
kérje a Szervezőtől. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes
adatai – egyebek melleket kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
c)
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kérje a
Szervezőtől, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
−
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
−
az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a)
pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
−
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen,
−
személyes adatokat jogellenesen kezelték,
−
személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja,
−
személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Amennyiben a Szervező nyilvánosságra hozta az érintett személyes adatait, és azokat törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Szervező megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket
annak érdekében, hogy az érintett adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassa arról, hogy az érintett kérelmezte
tőlünk a szóban forgó személyes adatokra mutat linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
d)
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
−
az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy a Szervező ellenőrizhesse az érintett személyes adatainak pontosságát,
−
az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri,
−
a Szervezőnek az adatkezelés megjelölt céljából nincs szüksége az érintett személyes adataira, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
−
az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
Amennyiben az érintett által kért korlátozás feloldásra kerül, erről a Szervező az érintettet előzetesen tájékoztatja.
e)
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa a Szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Szervező akadályozná, ha:
−
az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti
hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
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az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
f)
Tiltakozáshoz való jog
A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, melynek célja a
jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés.
Amennyiben az érintett a személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, a Szervező az érintett személyes adatait nem
kezelheti tovább, kivéve, ha a Szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
7.
Érintetti jogok érvényesítése
7.1.
Amennyiben az érintett a 6. pontban felsorolt jogaival élni kíván, azaz amennyiben tájékoztatást kíván kérni, a
Szervező által tárolt személyes adataihoz hozzá kíván férni, a Szervező által kezelt személyes adatait helyesbíteni, törölni,
vagy az adatkezelést korlátozni kívánja, vagy az adatkezelés ellen tiltakozni kíván, úgy az erre vonatkozó kérelmét
írásban, elektronikus vagy postai úton teheti meg.
7.2.
A Szervező az érintett által kért információt írásban (postai levélben, vagy e-mail útján), indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül adjuk meg az érintett részére. Szükséges esetén –
figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára – ez a határidő további 60 nappal meghosszabbítható,
melyről a Szervező a késedelem okainak megjelölésével az érintett kérelmének kézhezvételétől számított 30 napon belül
írásban (postai levélben vagy elektronikus úton) tájékoztatja az érintettet.
7.3.
Amennyiben az érintett kérelmét elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatást a Szervező elsősorban
elektronikus úton teljesíti, kivéve, ha az érintett másként kéri, vagy ha a kért információk terjedelmére tekintettel ez
lehetetlen.
7.4.
Amennyiben az érintett kéri, a tájékoztatás szóban is megadható, feltéve, hogy az érintett a személyazonosságát
megfelelően bizonyította.
7.5.
Szervező a tájékoztatást, illetve a kért információkat, intézkedéseket díjmentesen biztosítja, azonban amennyiben
a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére – túlzó, a Szervező, figyelemmel a kért
információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre
−
ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
−
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedéseket.
7.6.
Amennyiben a kérelmet benyújtó személy kilétével kapcsolatban kétség merül fel, Szervező az érintett
kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez további információkat kérhet.
8.
Jogorvoslat
8.1.
Amennyiben a Szervező megsértette az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, hogy az
érintett vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel, hogy a problémát mielőbb orvosolhassuk.
8.2.
Amennyiben az érintett nem ért egyet a Szervező eljárásával (adatkezelés, tájékoztatás, helyesbítés, korlátozás,
törlés iránti kérelem megtagadása), úgy véli, hogy a Szervező nem tette meg a megfelelő lépéseket az érintett által kértek
szerint, az eljárás ellen panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, illetve a magyar
jogszabályban meghatározottak szerint magyar bírósághoz fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9
telefon: 06 -1- 391-1400
telefax: 06-1-391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: www.naih.hu
9.
Adatbiztonság
9.1.
A Szervező a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintettek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében,
hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
9.2.
A Szervező technikai és szervezeti biztonsági intézkedésekkel védi az érintettek személyes adatait a
módosítástól, a sérüléstől, a megsemmisüléstől vagy az illetéktelen személyek általi hozzáféréstől. Minden személyes
adatot, amely a Szervező részére átadásra került, továbbítás során titkosításra kerülnek, bármely harmadik személy általi
esetleges visszaélés megakadályozása érdekében. A Szervező a biztonsági intézkedéseket folyamatosan felülvizsgálja az
új technológiai fejlesztéseknek megfelelően.
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10.
Adatkezelő
10.1.
A GS 2022-vel kapcsolatban kezelt adatok tekintetében adatkezelő a Szervező, azaz a 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)
Adatkezelő elérhetősége:
Levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Telefon: +36-1-4606865
E-mail: iroda@judo.hu
11.
11.1.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató módosítása:
Szervező jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót módosítani.

