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Adatvédelmi Tájékoztató 

Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek 

Jelen Tájékoztató a Körte Hegyi és Vízi Sportok Egylete (székhely 1037 Budapest, 
Remetehegyi út 157/c, nyilvántartási száma: 01-02-0009080; képviseli: Körtvélyesi István 
elnök, továbbiakban „Körte SE” vagy „Adatkezelő”) által az egyes sport tevékenységével és 
rendezvényeivel kapcsolat adatkezelésre vonatkozik. A Körte SE az Ön, illetve kiskorú 
érintettek esetén Ön, mint törvényes képviselő által rendelkezésre bocsátott adatokat papír 
alapon egy külön erre a feladatra dedikált munkatarás által kezeli székhelyén és gondoskodik 
arról, hogy a tagok személyes adatai a lehető legmagasabb szintű védelemben részesüljenek, 
illetéktelenek ne férjenek hozzá. 

A Körte SE meggyőződése az emberi méltóság sérthetetlen és az emberi méltóság elismerése 
és védelme pedig magába foglalja a személyes adatok védelmét is, külön tekintettel a 
gyermekek adatainak védelmére. Természetesen a Körte SE mindent megtesz annak érdekében, 
hogy biztosítsa ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét és minden jogszabályi 
követelménynek megfeleljen. A Körte SE csak az Ön, illetve kiskorú érintettek esetén az Ön, 
mint törvényes képviselő hozzájárulása esetén és kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést 
a vonatkozó jogszabályok, így az információs önrendelkezési jogról és információszabdaságról 
2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 
2016/679 RENDELETE 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 („GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően. 

A Körte SE az Ön, illetve kiskorú érintettek esetén Ön mint törvényes képviselő által 
rendelkezésre bocsátott adatokat papír alapon egy külön erre a feladatra dedikált munkatársa 
által kezeli székhelyén és gondoskodik arról, hogy a tagok személyes adatai a lehető 
legmagasabb szintű védelemben részesüljenek és illetéktelenek ne férjenek hozzá.  

Az érintett személyes adatait legfeljebb addig kezeli a Körte SE, amíg a jelen Tájékoztatóban 
foglalt célok eléréséhez szükséges. Ettől csak akkor tér el, ha az ennél hosszabb adattárolást a 
vonatkozó jogszabályok engedélyezik vagy kötelezővé teszik.  

A gyűjtött személyes adatok fajtái, adatkezelés jogalapja és célja  

A Körte SE célja, hogy a sporttevékenységében és eseményein résztvevők minél nagyobb 
létszámban jelen lehessenek és a sportélmény mellett megfelelő biztonságot és szervezettséget 
nyújtson. Az egyesületi formára vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően csak az 
alábbi személyes adatokat gyűjtjük be az Ön, illetve kiskorú érintett esetén a törvényes 
képviselő(k) önkéntes hozzájárulása esetén. A kezelt személyes adatok köre: az egyesület 
tagjainak teljes neve (amely magába foglalja a vezeték és keresztnevet), neme, korcsoportja, 
születési helye és ideje, kiskorúak törvényes képviselő(k) neve, emailcíme és telefonszáma, 
sportorvosi alkalmassága.  
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Amennyiben Ön, illetve kiskorú érintett esetén Ön mint törvényes képviselő önkéntesen 
hozzájárult, az egyes eseményeken vagy csapatképeken rögzítésre kerülhet az érintett képmása 
és/vagy hangja, amelyet a Körte SE marketing célokra használhat fel az alábbi weboldalakon: 
www.kortese.com  és www.alpesiclub.hu vagy a Körte SE és az Alpesi Club hivatalos 
Facebook és Instagram oldalán.  

Az adatkezelés célja, hogy a Körte SE által szervezett és látogatott programokban részt tudjon 
venni az érintett, illetve azokról értesüljön, továbbá tudja gyakorolni az egyesületi tagságával 
járó jogokat és eleget tudjon tenni kötelezettségeinek.  

Ennek megfelelően a személyes adatok megadása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az Ön, 
illetve kiskorú érintett az Ön, mint törvényes hozzájárulása.  

Az érintett személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogos érdek alapján kezelt 
adat esetében a jogos érdek megszűnéséig (általánosságban a jogviszony megszűnését követő 
5 évig), illetve a jogszabály által előírt adatkezelés esetén a jogszabályi kötelezettség 
fennállásáig kezeljük. Azt követően minden személyes adatot törlünk.  

Személyes adatok feldolgozása és továbbítása  

A Körte SE az érintett egyes személyes adatait, amelyek a sporttevékenység gyakorlásához 
szükséges, a vonatkozó sportszervezeteknek, szövetségeknek és a programok lebonyolítóinak 
adhatja át az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. Természetesen ezen adatoknak bármilyen 
jellegű felhasználása csak jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban történhet. A Körte 
SE megbízhat másokat különböző feladatok elvégzésével, amilyen például az események 
megrendezése, ezek támogatása, műszaki szolgáltatások nyújtása, stb. Ezek a személyek a 
szükséges mértékben hozzáférhetnek a személyes adataihoz, ha ez feladatuk teljesítéséhez 
szükséges. A Körte SE viszont garantálja, hogy ezek a személyek azonban kizárólag az adott 
feladat teljesítéséhez használhatják fel a személyes adataidat, és nem használhatják fel őket 
semmilyen más célra.  

Amennyiben Ön, illetve a kiskorú érintett esetén Ön, mint törvényes képviselő önkéntesen 
hozzájárult ezek rögzítéséhez, az egyes eseményeken vagy csapatképeken rögzítésre került 
képmás és/vagy hanganyag továbbításra kerülhet az állami szervek felé a támogatások 
igazolása érdekében. A kép- és hangfelvételekből készült marketing anyag a Körte SE és az 
Alpesi Club Facebook oldalán közzétételre kerülhet, ennek érdekében a Körte SE és az Alpesi 
Club a Facebook Inc. (1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025, Egyesült Államok) 
és a Facebook Ireland Ltd. (4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 
Dublin Írország) mint Adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe.  
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Személyes adatokhoz fűződő jogok  

Bármikor jogosult vagy tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a 
tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül a Körte SE által kezelt, az érintettre 
vonatkozó személye adatokról.  

Kérés esetén tájékoztatjuk:  

• a kezelt adatokról,  
• az adatkezelés céljáról,  
• jogalapjáról,  
• időtartamáról,  
• arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.  

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés 
formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.  

Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 nap alatt az Adatkezelő megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről tájékoztatja.  

Bármikor jogosult a Körte SE által kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített 
személyes adatok helyesbítését kérni.  

Ezen kívül a Körte SE zárolja a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló 
információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 
adatot az Adatkezelő addig kezeli, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely 
a személyes adat törlését kizárta.  

A törlési, helyesbítési és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest a Körte SE leghamarabb, 
de legfeljebb 25 napon belül eleget tesz és értesíti Önt. Ha kérelmének nem tud helyt adni, ez 
esetben is 25 napon belül értesíti.  

Ha az Adatkezelő a személyes adatát az Ön hozzájárulásával más személy számára továbbította, 
az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.  

Emellett jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, 
Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel  

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és 
tiltakozásra vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy 
egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkereséseddel összefüggésben 
kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, 
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melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést 
az Adatkezelő az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli.  

Adatbiztonság  

A Körte SE gondoskodik az adatok biztonságos kezeléséről. Az adatkezelés és tárolás során a 
szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítjuk, hogy 
adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne 
tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági 
követelményeket a KörteSE érvényre juttatja együttműködő és szerződött partnereivel szemben 
is.  

Az esetleges adatvédelmi incidensekről a Körte SE nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, 
a felmerülő incidensekről tájékoztatást nyújt.  

Az Adatvédelmi Tájékoztató változása  

Jelen Tájékoztató 2020. Március 23. napjától érvényes. Időközönként, de legalább évente 
szükséges, hogy s Körte SE felülvizsgálja jelen Tájékoztatót és esetlegesen változtasson rajta. 
Ha megváltoztatja jelen Tájékoztatót, akkor az átdolgozott változatot közzétesszi honlapján, 
ezért kérjük időnként látogasson oda, és nézze meg jelen Tájékoztató legfrissebb változatát. 
Jelen Tájékoztatóban az aktuális frissítés időpontja mindig feltüntetésre kerül. A Körte SE 
biztosítja továbbá, hogy semmilyen változást nem eszközöl visszamenőleges hatállyal, és a 
változások nem módosítják a korábban összegyűjtött információk kezelését. 

 


