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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE 

VONATKOZÁSÁBAN 
 

 

1.  Bevezetés 
 

Az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletének, a General Data Protect Regulation (a 

továbbiakban GDPR, vagy Rendelet) értelmében a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott személyek a jelen 
dokumentumban részletezett tevékenységükkel kapcsolatban adatkezelőnek minősülnek, így vonatkozásukban is 

alkalmazandóak a Rendelet szabályai. Mindezek érdekében az alábbi adatkezelők az általuk végzett adatkezelési 
folyamatok jogharmonizációja és az érintettek jogainak biztosítása érdekében megalkották a jelen Adatvédelmi 

Tájékoztatót (Szabályzat).  
 

Jelen Szabályzat célja, annak biztosítása, hogy a Szabályzat szerinti adatkezelők tevékenysége megfeleljen a Rendelet, 
továbbá a mindenkori információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

(Infotv.) előírásainak. 
 

Az adatkezelők alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és 
szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti. 

 

Adatkezelők 
 

  Az adatkezelő megnevezése: Kelemen Gábor Bendegúz e.v. 

  Nyilvántartási száma:  54427691 

  Az adatkezelő székhelye: 1119 Budapest, Tétényi út 40. B ép. 9 em. 30 ajtó 

  Elektronikus címe: nico.stanczel@gmail.com 

  

  Az adatkezelő megnevezése: Stanczel Nicó Tamás e.v. 

  Nyilvántartási száma:  54426951 

  Az adatkezelő székhelye: 2457 Adony, Damjanich utca 37. 

  Elektronikus címe: nico.stanczel@gmail.com 

 

 

2.  A kezelt személyes adatok köre 

 

a)  Az Adatkezelők által üzemeltetett microcosmic.hu honlapon (Honlapon) keresztül történő Hírlevél 
feliratkozáshoz, név és email cím. 

b)  A Honlap használata során a rendszere automatikusan rögzíti az érintett IP címét. 
c)  A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el az érintett számítógépén. A cookie-k 

célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági 
adatainak mérése. A cookie-t az érintett törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak 

figyelmeztet, amellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük az érintetti élmény esetleg nem lesz 
teljes. 

d)  Szerződésekhez és marketing tevékenységekhez kötődő kapcsolattartási információk. 
e)  Az Adatkezelők által szervezett/lebonyolított sportrendezvényeken a rendezvény sportolóinak, edzőinek, 

bíróinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek. 
f)  Az Adatkezelők szerződéseivel kapcsolatban kezelik a szerződő fél képviselőjének és szerződéses 

kapcsolattartójának adatait. 
g)  Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az érintett fel kapcsolattartási adatai, az 

információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig. 
h)  Sport és egyéb rendezvényeken készülő fényképek, video felvételek. 

i) Az Adatkezelők által rendezett edzéseken, táborokban és rendezvényeken résztvevő személyek személyes 
adatai. 

 

3. Az adatkezelések jogalapja és célja 

 
Az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja az érintetti adatok kezelése 

tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg: 

 

•  az érintett hozzájárulása személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; 
•  az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 
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megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 

•  az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
•  az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt 

szükséges; 
•  az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges; 

•  az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha 
ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, 

amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

 

Adatkezelők kiemelt fontossággal kezelik a birtokukba jutó különleges adatokat, illetve hangsúlyozottan figyelnek a 
gyermekek adatainak szabályos kezelésére. 

 

Az adatkezelések célja: 

 
a)  Az Adatkezelők üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás; 

b)  érintetti vagy ügyfél megkeresések kezelése; 
c)  jogi kötelezettségek teljesítése; 

d)  Honlap használatának kezelése, érintetti azonosítás; 

e)  Honlap, tartalom testre szabása; 
f)  Statisztikák, elemzések; 

g)  Érintett által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum); 
h) Az Adatkezelők által lebonyolított edzéseket részvevő személy létszámának és esetlegesen szükséges személyes 

adatainak jelentése a DMTK Karate Szakosztály, a Magyar Karate Szövetség (MKSZ) vagy egyéb sportági 
szervezet, sportorvos részére.    

 

4.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása 

 

4.1. Tájékoztatáshoz való jog 

 
Az érintett jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését 

illetően, továbbá érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről, a Rendelet 13. cikkében foglaltak szerint. Az 
érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű 

időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Ez magában 
foglalja az érintett jogát arra, hogy az egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférjen. 

 

4.2. Az érintettek hozzáférési joga 

 
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes 

adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz 
hozzáférést kapjon: 

 
a)  az adatkezelés céljai; 

b)  az érintett személyes adatok kategóriái; 
c)  azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják; 
d)  adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának 

szempontjai. 

e)  Az érintett joga, a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy az adatkezelés 
korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz; 

f)  a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g)  ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ; 

h)  az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá 
az az információ, hogy adatkezelés az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 
Az Adatkezelők a kezelt személyes adatok másolatait az érintett rendelkezésére bocsátják. 

 

4.3. Helyesbítéshez való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos 
személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 
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4.4. Törléshez való jog 

 
A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi. Az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek 
fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező 

adatkezelésekre. Az Adatkezelőknek egyes esetekben jogi kötelezettsége állhat fenn bizonyos adatok kezelése 
tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a karate 

versenysport tekintetében alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése esetében. Egyéb esetekben a törléshez való jog a 
Rendelet 17. cikke alapján gyakorolható. 

 

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 
•  az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely 

lehetővé teszi, hogy az Adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát; 
•  az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 

korlátozását; 

•  az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

 
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelők a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló 
adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára vagy az általa 

megjelölt más adatkezelő részére átadja. Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az 
adatkezelés közérdekű jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az 

adatkezelő jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát az Adatkezelők nem kötelesek a 
hordozhatóságot biztosítani (például a munkaügyi adatok esetében). 

 

4.7. A tiltakozáshoz való jog 

 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 

kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatokat nem kezelhetik tovább, kivéve, ha 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. 

 

4.8. Automatizált döntéshozatal 

 
Az Adatkezelők nem folytatnak automatizált döntéshozatalt. 

 

4.9.  Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről  

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve, az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják az érintettet az adatvédelmi incidensről.  

 

4.10.  A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)  

 
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a 

munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó 
személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.   

 

4.11. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

 
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, 

jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három 
hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről.  
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4.12. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog  

 
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő 

panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra 
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették 

az e rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az 
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az 

érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó 
valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve. 

 

5. Az érintett jogainak gyakorlására vonatkozó intézkedések 

 
Az Adatkezelők minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsanak, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az 
információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett 

kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy megfelelő módon igazolta személyazonosságát. Az Adatkezelők 
elősegítik az érintett jogainak a gyakorlását, az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem 

tagadhatják meg, kivéve, ha az érintettet nem lehet azonosítani. Az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de 

mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az érintettet a jogaival kapcsolatos 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, 

ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatni az érintettet. Ha az érintett 

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az 
érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának 
okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 

jogával. Az érintettre vonatkozó információkat, a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az érintett 
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 

meghozatalával járó adminisztratív költségekre tekintettel az Adatkezelők jogosultak díjat felszámítani. Ha az 
Adatkezelőknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, 

az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik. 
 

6. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

 

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését az Adatkezelők 
minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítják. 

 

6.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve 

 
A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 

végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, 
használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a 

személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elvének szellemében, az Adatkezelők 
biztosítják, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető 

és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. 
 

6.2. Célhoz kötöttség elve 

 
Az Adatkezelők biztosítják, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az 
adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni. 

 

6.3. Adattakarékosság elve 

 
Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak. 

 

6.4. Pontosság elve 

 
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az Adatkezelőknek minden ésszerű 

intézkedést meg kell tenniük annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”). Az Adatkezelők biztosítják az érintett jogát arra, hogy kérésére 

az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsék a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 
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6.5. Korlátozott tárolhatóság elve 

 
A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése 

céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”). Annak biztosítása érdekében, hogy a 
személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelők törlési, vagy rendszeres felülvizsgálati 

határidőket állapítanak meg. 
 

6.6. Integritás és bizalmas jelleg 
 

A személyes adatok kezelését az Adatkezelők úgy végzik, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések 
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes 

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas 
jelleg”). 

 

7. Adatfeldolgozók 

 
Az Adatkezelők nem veszik igénybe harmadik személyek szolgáltatásait adatfeldolgozóként, az esetleges felmerülő 

ilyen jellegű feladatokat az Adatkezelők látják el. 

 

8. Együttműködés a felügyeleti hatósággal 

 
Az Adatkezelők (úgyis, mint esetleges adatfeldolgozók) feladataik végrehajtása során a felügyeleti hatósággal – annak 

megkeresése alapján – együttműködnek. 

 

9. Adatkezelési tevékenységek 

 

9.1. A Honlap és egyéb internetes felület használata 
 

A Honlapon és az Adatkezelők által üzemeltetett egyéb internetes felületen található anyagok szerzői jogi védelem alatt 
állhatnak, ezért azok engedély nélküli használata, újra közlése – a megosztást, illetve a forrásra való hivatkozással történt 

közlést kivéve – szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A Honlapon és az Adatkezelők által üzemeltetett egyéb 
internetes felületen szereplő fényképek esetében még a megosztásnál is körültekintően kell eljárni, akkor is, ha azokra a 

tömegfelvételre vonatkozó szabályok vonatkoznak. A jelen feltételek bármilyen megszegése jogszabályba ütközik, 
amely jogi eljárást is vonhat maga után. 

 
A Adatkezelők bármilyen információ vagy egyéb szolgáltatásaival kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag érvényes, írott 

szerződések határozhatják meg, amelyeket az Adatkezelők által üzemeltetett bármely internetes felületen megjelent 
tartalmak semmiféle módon nem befolyásolhatják. Az Adatkezelők nem tudják garantálni, hogy a Honlapon és az 

Adatkezelők által üzemeltetett egyéb internetes felületen található anyagok minden esetben pontosak és teljesek. 
Továbbá az Adatkezelők bármikor, előzetes értesítés nélkül is módosíthatják adatvédelmi szabályzatukat és az általuk 

üzemeltetett bármely internetes felületen megjelent anyagokat. Ezért ajánlatos időről időre jelen adatvédelmi 
szabályzatot átolvasni, és változásait figyelembe venni. 

 
Az Adatkezelők nem kívánnak és kísérletet sem tesznek rá, hogy bármilyen jogi védelem alatt álló adatokat szerezzenek 

Öntől a webhelyen keresztül. Az Adatkezelők az általuk üzemeltetett internetes felületeken megjelenő adatot, képet, 
hangot, szöveget és egyéb elemet a hatályos adatkezelési irányelveknek és törvényeknek megfelelően kezelik, azokat 

kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbítják harmadik félnek. Az elérhetőségi adatokat csak azoktól gyűjtjük, akik 

erre felhatalmazást adnak, és azzal a céllal, hogy számukra alkalomszerűen hírlevelet küldjünk. A hírlevélről a 
hírlevélben lévő linken lehet leiratkozni. 

 
Az Adatkezelők által üzemeltetett internetes felületekről való csatlakozási lehetőség más internetes felületre kizárólag 

az Ön kényelmét szolgálja. Amikor ezeket a kapcsolódási lehetőségeket, linkeket igénybe veszi, az Adatkezelők által 
üzemeltetett internetes felületeket el fogja hagyni. A kapcsolódó internetes felületeket azonban a DMTK semmilyen 

szempontból nem ellenőrizheti és korlátozhatja, ezért nem is felelős az azokon megjelenő tartalmakért. Az Adatkezelők 
által üzemeltetett internetes felületekhez kapcsolódó valamennyi más internetes helyre való belépés a kizárólag az Ön 

saját felelősségére történik. 
 

9.2. Rendezvényszervezésekkel kapcsolatos adatkezelés 
 

Az Adatkezelők egyik alaptevékenysége, hogy karate sportágban edzéseket, táborokat, versenyeket szerveznek, 
bonyolítanak le. Az ezeken résztvevőkről, eredményeikről saját, a DMTK Karate Szakosztálya és/vagy szakszövetségi 

használatra nyilvántartást készítenek, azt szükség esetén továbbítják. Ezen tevékenységek jellegéből fakadóan az 
Adatkezelők személyes adatokat kezelnek. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást 

az érintett írásban vagy ráutaló magatartással – a táborba jelentkezéssel, a versenyre való nevezéssel – adja meg. Egy 
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konkrét versenyen az adatkezeléshez megadott személyes adatok a benevezési határidő lejárta után már nem vonhatók 

vissza, nem törölhetők. Ennek jogalapja az Adatkezelők és/vagy a harmadik fél (pl. megyei, országos szakszövetségek, 
a verseny rendezői) jogos érdekeinek érvényesítése, amely érdek magasabb szintű az érintett egyén érdekérvényesítő 

jogánál. Ebben az esetben a törléshez való jog nem alkalmazandó, mivel az adatokra közérdekű archiválás, tudományos 
és történelmi kutatás, vagy statisztikai elemzés céljából továbbra is szükség van. (Az Adatkezelők ezen döntésüket az 

érdekmérlegelési teszt eredménye alapján hozták.) 

 

9.3. Sportrendezvényen, edzésen, táborban készült kép-, hang- és videófelvételek kezelése 
 

Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges, kivéve 
tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. Nincs szükség az érintettek hozzájárulására a 

felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült 
felvétel esetén. Ezért a sportrendezvényről készült kép- és videófelvételeknél – amennyiben az ábrázolás módja nem 

egyedi – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvétel 
elkészítésére és felhasználására vonatkozó szabályok az irányadók. A tömegrendezvényen készített felvételek engedély 

nélküli megosztása, újra közlése azonban szerzői jogokat sérthet, ezért a kép- és videófelvétel készítőjétől minden 
esetben indokolt érdeklődni ennek lehetőségéről az esetleges jogsértés elkerülése érdekében. 

 

Nem tömegfelvételnek minősülő kép- és videófelvételek esetben – pl. az edzéseken vagy egy sportolóról készült egyedi 
kép- vagy videófelvételeknél – kizárólag az érintett sportoló(k), illetve – a 16. életévét be nem töltött kiskorúak esetében 

– a törvényes képviselőjük hozzájárulásával minősül jogszerűnek a felvételek közzététele. Amennyiben az Adatkezelők 
által üzemeltetett internetes felületeken közzétett, nem tömegfelvételnek minősülő kép- és videófelvételeket valaki 

megosztja, újra közli, vagy tárolja, miközben nem rendelkezik az érintettek egyértelmű, önkéntes hozzájárulásával, 
jogsértést követ el. A fenti rendelkezés alapján a nyilvános versenyeken és mérkőzéseken készült fénykép- és 

videófelvételek tömegfelvételnek minősülnek, amelyek az Adatkezelők által üzemeltetett internetes felületeken vagy 
írott sajtóban való közzétételéhez az érintettek hozzájárulása nem szükséges, de kérhetik azok eltávolítását. 

 
Amennyiben a felvételeken megjelenő szülőkről, hozzátartozókról, rokonokról, barátokról egyedi kép készül, tehát az 

érintettekről készült felvételek közzétételéhez írásbeli hozzájárulás szükséges. 
 

Bármilyen felvételről is legyen azonban szó, az érintett kérésére minden esetben törölni kell a róla készült képfelvételt. 

 

 
 


