Gaming és eSport Sportági Szövetség
Adatvédelmi szabályzat

Jelen Szabályzatot a Gaming és eSport Sportági Szövetség Elnöksége 3/2018. (XII.06.) számú elnökségi
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Hatályos:
2018. december 6.

1. CIKK
A SZABÁLYZAT CÉLJA
A Gaming és eSport Sportági Szövetség (a továbbiakban: „GeS”) által megalkotott és elfogadott jelen
adatévdelmi szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) célja, hogy a gaming és eSport sportokban a GeS
működése során egységes szabályok szerint, az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal, így különösen:
a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: „Stv.”)
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”), valamint
c) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: „GDPR”)
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban szabályozza a személyes adatok kezelését különös tekintettel a
személyes adatok áramlására a Sportolók nyilvántartása, a Sportolók igazolása és átigazolása, a
Versenyengedélyek és Rajtengedélyek kiadása és visszavonása, valamint a versenyek lebonyolítása során.
Jelen Szabályzatnak célja összhangot és átláthatóságot biztosítani a gaming és eSport sportágban a
legfontosabb adatkezelési folyamatok tekintetében, valamint támogatni a Sportszervezeteket és a
Versenyszervezőket a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében. Jelen Szabályzat nem szolgálja a
Sportszervezetek, a Versenyszervezők és a GeS teljes adatvédelmi megfelelőségének biztosítását.
2. CIKK
A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a GeS-re és annak szervezeti egységeire – különösen ideértve a
Versenybizottságot –, a Sportszervezetekre, a Versenyszervezőkre, a Sportolókra és a Rajtengedélyes
Sportolókra.
3. CIKK
FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
A jelen Szabályzatban használt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
a) Adatbázis: A GeS által üzemeltetett nyilvántartási rendszer, amely a Sportolók meghatározott
adatait, Nyilvántartásba-vételét, Igazolását, Átigazolását és a Versenyengedélyeket, továbbá a
Rajtengedélyes Sportolók meghatározott adatait és a Rajtengedélyeket tartalmazza.
b) 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 [GDPR 4. Cikk 12.
pont szerinti fogalom];
c) Átigazolás: a Játékjog használatának Sportoló és/vagy az átadó Sportszervezet általi átengedése az
átvevő Sportszervezet részére az átvevő Sportszervezettel történő tagsági vagy amatőr
sportszerződéses jogviszony létrejöttének időpontjában (továbbá sportszerződéssel rendelkező
Sportoló esetén az átadó és az átvevő Sportszervezet közötti megállapodás alapján a Nyilvántartási,
Igazolási és Átigazolási Szabályzatban foglaltak szerint), és ennek átvezetése az Adatbázisban..
d) Igazolás: a játékjog használatának Sportoló általi átengedése a Sportszervezet részére és ennek
átvezetése az Adatbázisban olyan esetben, amikor a Sportoló a nyilvántartásba-vételt követően első
alkalommal létesít Sportszervezettel tagsági vagy szerződéses jogviszonyt.
e) Nyilvántartásba-vétel: a Sportoló vagy a Rajtengedélyes Sportoló Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Szabályzatban meghatározott adatainak regisztrálása az Adatbázisban.
f)

Rajtengedély: a Versenybizottság által Rajtengedélyes Sportoló részére kiállított, egyetlen
Versenyen való részvételre jogosító sportolói igazolvány.
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g) Rajtengedélyes Sportoló: az a 12. (tizenkettedik) életévét betöltött amatőr- és szabadidő- sportoló
természetes személy, aki a GeS-ben rendes tagsággal rendelkező Sportszervezettel jogviszonyban
nem áll, Rajtengedéllyel rendelkezik és egyetlen Versenyen versenyzőként részt vesz.
h) Sportoló: olyan 12. (tizenkettedik) életévét betöltött természetes személy, aki a Versenyeken
versenyzőként részt vesz és a Sportszervezettel tagsági jogi jogviszonyban áll vagy a
Sportszervezettel a Stv. 5. § (2) bekezdése szerinti amatőr sportszerződést kötött.
i)

Sportszervezet: a GeS-ben rendes tagsággal rendelkező sportegyesület és sportvállalkozás. Az
átigazolás szempontjából a Sportszervezet átadó, illetve átvevő Sportszervezet lehet.

j)

Verseny: Magyarország területén megrendezésre kerülő olyan egyéni vagy csapatos, egy vagy több
fordulóból, játéknapból, mérkőzésből álló gaming és/vagy e-Sport megmérettetés, amelyet a GeS a
Versenyszabályzatban meghatározottaknak megfelelően szervez.

k) Versenybizottság: a Nyilvántartásba-vételt, az Igazolás és Átigazolás Adatbázisban történő
átvezetését, továbbá a Versenyengedély és Rajtengedély kiadását, visszavonását intéző, ezen
ügyekben továbbá az ezen ügyekhez kapcsolódó jogvitákban hatáskörrel rendelkező GeS szerv. A
Versenybizottság legalább 3 (három) főből áll, tagjait a GeS elnöksége nevezi ki.
l)

Versenyszervező: a Magyarország területén megrendezésre kerülő egyéni vagy csapatos, egy vagy
több fordulóból, játéknapból, mérkőzésből álló gaming és/vagy e-sport megmérettetést a
Versenyszabályzatban meghatározottak szerint szervező személy.

m) Versenyengedély: a Versenybizottság által a Sportoló részére kiállított, a Versenyen való
részvételre jogosító sportolói igazolvány.
4. CIKK
AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI
1.

A GeS, a Sportszervezetek és a Versenyszervezők különösen fontosnak tartják a Sportolók
magánszférájának védelmét és személyes adataik jogszabályoknak megfelelő kezelését.

2.

A GeS, a Sportszervezetek és a Versenyszervezők:
•

a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

•

a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat
nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

•

a kezelt személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és
relevánsak kell lennie és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

•

gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek
legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés
céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy
helyesbítse („pontosság”);

•

a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé
(„korlátozott tárolhatóság”);

•

a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és
bizalmas jelleg”).
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5. CIKK
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
1. A Sportolók és a Rajtengedélyes Sportolók GeS által vezetett nyilvántartása
1.1.

Az adatkezelés célja:
A Sportolókat és Rajtengedélyes Sportolókat a GeS az általa vezetett Adatbázisban tartja nyilván. Az
Adatbázis a GeS által üzemeltetett nyilvántartási rendszer, amely tartalmazza a Nyilvántartási,
Igazolási és Átigazolási Szabályzatban meghatározott azonosító adatokat, az érintettek képmását,
Igazolásait, Átigazolásait, Versenyengedélyeit és Rajtengedélyeit. Az Adatbázis fenntartása
elengedhetetlen a Sportolókkal való kapcsolattartás, a GeS, különösen ideértve a gaming és eSport
sportág zavartalan és megfelelő működése érdekében.

1.2.

A kezelt adatok köre:
Az érintett által megadott adatok, így különösen a név, születési hely, idő, anyja leánykori neve,
lakcím, e-mail cím, képmás, kiskorú Sportoló/Rajtengedélyes Sportoló esetén a törvényes képviselő
neve, az egyes versenyeken használt karakternév (nickname), valamint az érintettnek a GeS által
adott egyedi azonosító száma.

1.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása.

1.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A Sportolók/Rajtengedélyes Sportolók nevét, a versenyek során használt karakternevét (nickname),
valamint a csapattagsággal, sportszervezeti tagsággal, igazolásokkal, átigazolásokkal kapcsolatos
adatokat a GeS nyilvánosan közzéteszi. A teljes Adatbázishoz a GeS hozzáférést biztosít a
Sportszervezetek vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők meghatalmazottjai részére.

1.5.

Adatkezelés időtartama:
A GeS a Sportoló adatait és kapcsolódó dokumentumokat attól a naptól számított 5 (öt) év elteltével
törli az Adatbázisból, amelyik napon a Sportszervezet értesítette a GeS-t arról, hogy a Sportoló
utolsó, Sportszervezettel fennálló jogviszonya megszűnt.
A Rajtengedélyes Sportoló adatait és a kapcsolódó dokumentumokat a GeS a Rajtengedélyes
Sportoló utolsó Rajtengedély kérelmének keltétől számított 5 (öt) év elteltével törli az Adatbázisból.

2. Adatkezelés Igazolás és Átigazolás során
2.1.

Az adatkezelés célja:
Az Igazolási és Átigazolási kérelmek feldolgozása, az Igazolással, Átigazolással érintett adatok
átvezetése az Adatbázisban.

2.2.

A kezelt adatok köre:
Az érintett által az Igazolási és Átigazolási Kérelmeken megadott adatok, így különösen az érintett
azonosító száma, átvevő Sportszervezet neve, átadó Sportszervezet neve, valamint átigazolás
időtartama.

2.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása.

2.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A Sportolók nevét, a versenyek során használt karakternevét (nickname), valamint a
csapattagsággal, sportszervezeti tagsággal, igazolásokkal, átigazolásokkal kapcsolatos adatokat a
GeS nyilvánosan közzéteszi. A teljes Adatbázishoz a GeS hozzáférést biztosít a Sportszervezetek
vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők meghatalmazottjai részére.
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2.5.

Adatkezelés időtartama:
A GeS a Sportoló adatait és kapcsolódó dokumentumokat attól a naptól számított 5 (öt) év elteltével
törli az Adatbázisból, amelyik napon a Sportszervezet értesítette a GeS-t arról, hogy a Sportoló
utolsó, Sportszervezettel fennálló jogviszonya megszűnt.

3. A Versenyengedéllyel összefüggő adatkezelés
3.1.

Az adatkezelés célja:
A Versenyeken való részvétel feltételeként a Sportolónak a Versenybizottság által kiállított, a
Versenyeken való részvételre jogosító Versenyengedéllyel kell rendelkeznie. A Versenyengedélyre
vonatkozó kérelem alapján kiállított Versenyengedélyt a GeS az Adatbázisban regisztrálja.

3.2.

A kezelt adatok köre:
Az érintett által a Versenyengedély Kérelmeken megadott adatok, így különösen a Sportoló
képmása, neve, születési helye és ideje, a Versenyrendszer megnevezése, a Versenyengedély hatálya
alá tartozó sportág megnevezése, a Versenyengedély érvényességi ideje, a Versenyengedély
nyilvántartási száma, a Versenyengedély kiállításának dátuma és a Sportoló Sportszervezete.

3.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Stv. 3. §-ban foglalt GeS-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

3.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A Sportolók nevét, a versenyek során használt karakternevét (nickname), valamint a
csapattagsággal, sportszervezeti tagsággal, igazolásokkal, átigazolásokkal kapcsolatos adatokat a
GeS nyilvánosan közzéteszi. A teljes Adatbázishoz a GeS hozzáférést biztosít a Sportszervezetek
vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők meghatalmazottjai részére.

3.5.

Adatkezelés időtartama:
A GeS a Versenyengedélyeket a kiadástól számított 4 (négy) évig tarja nyilván.

4. A Rajtengedéllyel összefüggő adatkezelés
4.1.

Az adatkezelés célja:
A Versenyen való részvétel feltételeként a Rajtengedélyes Sportolónak a Versenybizottság által
kiállított, az adott egyetlen Versenyen való részvételre jogosító Rajtengedéllyel kell rendelkeznie. A
Rajtengedélyre vonatkozó kérelem alapján kiállított Rajtengedélyt a GeS az Adatbázisban
regisztrálja.

4.2.

A kezelt adatok köre:
Az érintett által a Rajtengedélyre vonatkozó kérelmen megadott adatok, így a Rajtengedélyes
Sportoló képmása, neve, a versenyen használt karakternév (nickname), születési helye és ideje, a
verseny megnevezése, amelyre a Rajtengedély érvényes, a Rajtengedély érvényességi ideje, a
Rajtengedély nyilvántartási száma és a Rajtengedély kiállításának dátuma, valamint a
Versenyszabályzat mellékletét képező Csapatszerződésben megadott személyes adatok.

4.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Stv. 3. §-ban foglalt GeS-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

4.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A Sportolók nevét, a versenyek során használt karakternevét (nickname), valamint a
csapattagsággal, sportszervezeti tagsággal, igazolásokkal, átigazolásokkal kapcsolatos adatokat a
GeS nyilvánosan közzéteszi. A teljes Adatbázishoz a GeS hozzáférést biztosít a Sportszervezetek
vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők meghatalmazottjai részére.

4.5.

Adatkezelés időtartama:
A GeS a Rajtengedélyeket a kiadástól számított 4 (négy) évig tarja nyilván.
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5. GeS hírlevél
Amennyiben a Sportoló, Rajtengedélyes Sportoló ahhoz kifejezetten hozzájárult a GeS hírlevelet
küld részükre a GeS aktuális híreiről.
5.1.

Az adatkezelés célja:
A GeS hírlevél megküldése.

5.2.

A kezelt adatok köre:
Az érintett neve, e-mail címe.

5.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása.

5.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A hírlevél küldését adatfeldolgozóként támogatja az IKO Digital Kft. (cím: 1021 Budapest,
Hűvösvölgyi út 64-66., a továbbiakban: IKO Digital), ebből a célból a Versenyzők adatai
továbbításra kerülnek az IKO Digital részére.

5.5.

Adatkezelés időtartama:
A GeS az adatokat ebből a célból az érintett hírlevélről történő leiratkozásáig kezeli.

6. Adatszolgáltatás a Nemzeti Sportinformációs Rendszerbe
A GeS adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs rendszerbe a sportszervezettel tagsági,
szerződéses vagy tanulói jogviszonyban álló sportolókról az Stv. 76/E. §-ának megfelelően.
6.1.

Az adatkezelés célja:
Az Stv.-ben foglalt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

6.2.

A kezelt adatok köre:
A GeS által kiadott Versenyengedélyek, a Versenyengedéllyel rendelkezők Versenyeken vagy
versenyrendszerben való tényleges részvétele. Az adatszolgáltatás a Stv. 3. § (3) bekezdés a)
pontjában meghatározott személyes adatokra is kiterjed (lásd jelen Szabályzat 3.2 pontjában
felsorolt adatokat).

6.3.

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása.

6.4.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:
A sportpolitikáért felelős miniszter által üzemeltett adatbázis.

6.5.

Adatkezelés időtartama:
Az adatok továbbítását követően, ebből az adatkezelési célból az adatok megőrzésére nem kerül sor.

7. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is
7.1.

A GeS a Sportolók és Rajtengedélyes Sportolók tekintetében automatizált döntéshozatalt és
profilalkotást nem végez.

8. Adatkezelés a Versenyek szervezése és lebonyolítása során
8.1.

A Versenyek lebonyolítása során a Sportolók és Rajtengedélyes Sportolók személyes adatait a
Versenyszervező kezeli adatkezelőként. A Versenyszervező kötelezettsége, hogy az érintettek
adatait az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezelje, ideértve különösen a GDPR-t és az
Stv. 65-75. §§-ait. A Versenyszervező a versenykiírásban köteles az adatkezeléssel kapcsolatos
megfelelő tájékoztatás közzétételére.
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9. A Sportszervezetek által vezetett nyilvántartások és egyéb adatkezelések
9.1.

A Sportszervezetek által vezetett nyilvántartások és egyéb adatkezelések jogszerűsége a
Sportszervezetek, mint adatkezelők felelősségi körébe tartozik
6. CIKK
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

1. Az érintettek jogai
1.1.

A GDPR 15-20. cikkei alapján az érintett, jelen esetben a Sportolók és a Rajtengedélyes Sportolók
jogosultak arra, hogy a GeS által kezelt személyes adataik tekintetében
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a személyes adatokhoz hozzáférjenek;
a személyes adatok helyesbítését kérjék;
a személyes adatok törlését kérjék;
a személyes adatok kezelésének korlátozását kérjék;
tiltakozzanak a személyes adataik kezelése ellen;
a személyes adatokat megkapják és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulásuk alapján kerül sor, úgy
hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják.
1.2.

A Sportolók és a Rajtengedélyes Sportolók kérelme alapján hozott intézkedésekről a GeS
indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatást nyújt az érintett részére.

1.3.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a GeS a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást
nyújt.

1.4.

Ha a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, a GeS a tájékoztatást elektronikusan adja meg
kivéve, ha ezt az érintett kifejezetten másként kéri.

1.5.

Amennyiben a fenti időtartamon belül a GeS nem tesz intézkedéseket a kérelem nyomán, akkor
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól.

1.6.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a GeS válaszával vagy intézkedésével, akkor panaszjoggal
élhet.

1.7.

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja a GeS. Ha azonban a kérelem egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a GeS ésszerű összegű díjat
számíthat fel vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

1.8.

Az érintett jogainak gyakorlásával a következő személyhez fordulhat a GeS-en belül: Enyedi
András elnök, andras.enyedi@ikoproduktion.hu

2. Hozzáférés joga
2.1.

Az érintett számára a GeS visszajelzést nyújt arra vonatkozóan, hogy a személyes adatok kezelése
folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel
kapcsolatos körülményekről.

2.2.

A kért tájékoztatás többek között a következőkre terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes
adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat a GeS közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötték, a
forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

2.3.

A GeS az érintett kérésére az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. A kért további másolatokért a GeS az adminisztratív költségeken
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alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
3. Helyesbítés
3.1.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a GeS indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a
pontatlan személyes adatokat. Jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai
kiegészítését.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
4.1.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a GeS indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes
adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) az adatkezelés alapját képező hozzájárulást az érintett visszavonta és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok a GeS részéről az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat a GeS jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.

4.2.

A személyes adatot a GeS nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből
szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii)
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Erről minden
esetben külön tájékoztatást nyújt az érintett részére.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
5.1.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a GeS korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a GeS ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e-helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) a GeS-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat valamilyen jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a GeS jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

5.2.

Az adatkezelés korlátozása estén az korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás
feloldásáról a GeS előzetesen tájékoztatást nyújt az érintett részére.

6. A tiltakozáshoz való jog
6.1.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
személyes adatainak a GeS jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a GeS a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 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. Az adathordozhatósághoz való jog
7.1.

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az érintett jogosult arra is, hogy az általa a
GeS rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
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formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat a GeS közvetlenül
továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
a)

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b)

az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai
rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8. Jogorvoslat
8.1.

Amennyiben az érintett nem ért egyet a GeS válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy bírósághoz
fordulhat.
7. CIKK
ADATBIZTONSÁG, ADATVÉDELMI INCIDENS

1.

A Sportszervezet és a Versenyszervező köteles jelenteni a GeS részére, amennyiben a Sportolók és a
Rajtengedélyes Sportolók adatainak kezelése során Adatvédelmi Incidens következik be.

2. Az Adatvédelmi Incidenst az adatkezelő köteles a GeS részére írásban jelenteni az Adatvédelmi
Incidensről való tudomásszerzést követő 72 órán belül.
8. CIKK
ADATVÉDELMI TANÁCSADÁS, A MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSE
1.

Szükség esetén a GeS támogatást nyújt a Sportszervezetek és Versenyszervezők részére az
adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok értelmezése során.

2. A Sportolók és a Rajtengedélyes Sportolók személyes adatai megfelelő kezelésének biztosítása
érdekében a GeS jogosult ellenőrizni, hogy a Sportszervezetek és a Versenyszervezők az alkalmazandó
jogszabályoknak és jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezelik-e a Sportolók és
Rajtengedélyes Sportolók személyes adatait.
3. A jelen cikk szerinti ellenőrzés során a GeS a Sportszervezetektől és a Versenyszervezőktől
adatszolgáltatást kérhet és helyszíni szemlét tarthat. A Sportszervezetek és a Versenyszervezők
kötelesek együttműködni az ellenőrzés során.
4. A jelen cikk szerinti ellenőrzés eredménye alapján a GeS a Fegyelmi Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően sportfegyelmi eljárást indíthat, amennyiben a Sportolók és Rajtengedélyes Sportolók
személyes adatainak nem megfelelő kezelését tárja fel.
9. CIKK
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Aki a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket vétkesen megszegi, fegyelmi vétséget követ el, és
ellene fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás indításának és lefolytatásának szabályait a GeS
Fegyelmi Szabályzata tartalmazza.
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