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Úszásoktatás jelentkezéséhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató 
 
 

Hatályos: 2023.01.01-től 
 
 
A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: „KJSN”) az általa a társaság amatőr sportoló 
jogviszonyokkal összefüggésben, a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatás (a továbbiakban: 
Tájékoztató) alapján a következők szerint végzi. 
 
 

1. Általános Információ 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a szerződéskötéshez kapcsolódóan megszerzett adatokat a jelen 
Tájékoztatóban foglaltaknak az Európai Parlament és Tanács (EU) a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (általános 
adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel 
összhangban kezeli. 
 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az érintettek (azon természetes személyek, akik adatai kezelésre 
kerülnek) adatait kizárólag jelen tájékoztatóban meghatározott célokra, a tisztességes és törvényes 
adatkezelés elvei szerint, a szükséges mértékben és ideig kezeli.  
Az adatkezelő biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az 
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 
 
 

2. Tájékoztatóban használt egyes fogalmak  
Az irányadó fogalom meghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. 
 
Ennek megfelelően: 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármilyen információ.  
 
érintett: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy azonosítható 
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, 
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 
vagy több tényező alapján azonosítható. 
 
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. 
 



2 
 

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 
céljából. 
 
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek 
során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes 
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, 
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, 
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 
előrejelzésére használják. 
 
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében 
további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes 
adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy a további ilyen információt 
külön tárolják és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy az 
azonosított, vagy azonosítható természetes személyekhez ezt az adatot nem lehet kapcsolni. 
 
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármilyen módon – centralizált, decentralizált, 
funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott 
ismérvek alapján hozzáférhető. 
 
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. 
 
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  
 
címzett: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb 
szerv, akivel, vagy amellyel a természetes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-
e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek. Az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 
 
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 
azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 
személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 
 
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 
érintő személyes adatok kezeléséhez. 
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adatvédelmi incidens: a biztonság oly 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. 

 

3. Adatkezelő 
Adatkezelő neve: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.  
Székhelye: H-6000 Kecskemét, Izsáki út 1. 
Cégjegyzékszáma: 03 09 131712 
E-mail címe: info@juniorsportkft.hu 
Telefonszáma: +36 76 500 320 
 
Adatvédelmi tisztviselő neve: Szelei Tamás 
E-mail címe: adatvedelem@juniorsportkft.hu 
Telefonszáma: +36 20 804 6510 
 
 

4. Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozó neve: NET-LICIT Kft. 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Madách Imre u. 17. 
Cégjegyzékszáma: 03 09 121303 
E-mail címe: info@nincsvita.com 
Telefonszáma: +36-20/9686-234  
 

4.1. Kizárólag pályázati elszámolás végett igénybe vett adatfeldolgozók 
 
Adatfeldolgozó neve: Magyar Úszó Szövetség 
Székhelye: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
Cégjegyzékszáma: 01 07 0000042 
 
Adatfeldolgozó neve: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 
 
Adatfeldolgozó neve: Honvédelmi Minisztérium 
Székhelye: 1055 Budapest, Balaton utca 7-11. 
 
Adatfeldolgozó neve: Sportegyesületek Országos Szövetsége 
Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Cégjegyzékszáma: 00 19 638603 

 
 

5. Adatkezelés célja 
Úszásoktatás szervezése az Adatkezelő és az úszásoktatásra jelentkező személy között. 
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6. Személyes adatok köre, tárolásának ideje, adattovábbítás  
 
Az alábbi táblázat tartalmazza az Ön által megadott személyes adatok körét, az adatkezelés 
jogalapját, az adatkezelés célját és az esetleges további adatfeldolgozókat: 
 
 

Kezelt személyes adat Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Adattovábbítás 

Név megfelelő tájékoztatáson 
alapuló személyes hozzájárulás szerződéskötés 

az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját 
befejeződően 

4.1. pontban felsorolt 
adatfeldolgozók 

Születési idő megfelelő tájékoztatáson 
alapuló személyes hozzájárulás 

szerződéskötés 
az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját 
befejeződően 

4.1. pontban felsorolt 
adatfeldolgozók 

Lakcím 
megfelelő tájékoztatáson 
alapuló személyes hozzájárulás szerződéskötés 

az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját 
befejeződően 

- 

Gondviselő neve, 
telefonszáma, email címe 

megfelelő tájékoztatáson 
alapuló személyes hozzájárulás 

szerződéskötés 
az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját 
befejeződően 

- 

Egyéb információ megfelelő tájékoztatáson 
alapuló személyes hozzájárulás 

úszásoktatók 
munkájának 
megkönnyítése, 
önkéntes közléssel 

az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját 
befejeződően 

- 

         

 
A KJSN adatkezelési tevékenysége a személyes adatok tekintetében, az adott jelentkezési év 
úszásoktatási programját befejeződően megszűnik. 
 

7. Adattovábbítás 
A KJSN a személyes adatok tekintetében az úszásoktatás jelentkezési felületének kezeléséhez további 
adatfeldolgozókat köteles igénybe venni, melyet adatfeldolgozók tekintetében jelen Tájékoztató 4. 
pontja tartalmaz.  
 
Jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozókon kívül, a KJSN más adatfeldolgozókat semmilyen 
formában nem vesz igénybe. Személyes adatok más módon történő marketingcélú felhasználása nem 
történik, profilalkotást a KJSN nem végez. 
 

8. Adatbiztonság 
Az Adatkezelő a vonatkozó belső szabályozásai, különösen az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az 
Iratkezelési Szabályzat útján gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, melyek a GDPR, 
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 
Az adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak az 
amatőr sportolói szerződés létrejöttéhez szükséges mértékben kezeli.  
 
Az Adatkezelő biztosítja, hogy a kezelt személyes adat: 

a) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága), 
b) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás), 
c) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), 
d) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás). 
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9. Az Ön rendelkezésére álló jogok 
A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a KJSN által kezelt személyes adatok tekintetében 

a) a személyes adataihoz hozzáférjen, 
b) a személyes adatok helyesbítését kérje, 
c) a személyes adatok törlését kérje, 
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje, 
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a KJSN vagy 

harmadik személy jogos érdeke miatt történik, 
f) személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben 

ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog), 
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását 

bármikor visszavonhatja. 
 

9.1. Jog gyakorlati lehetőségek  
Fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 3. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti 
el. Közös adatkezelés esetén az Önnel kapcsolatban álló Partner adatkezelőhöz is fordulhat, 
melyről bővebb tájékoztatást a Partner által adott adatkezelési tájékoztató tartalmaz. 
A KJSN a kérelmet az annak beérkezésétől számított legrövidebb idő, de legfeljebb 15 napon 
belül elbírálja és a döntésről Önt írásban – vagy amennyiben kérelmét e-mailben küldte meg 
részünkre – e-mailben tájékoztatja.  
Amennyiben Ön nem ért egyet a KJSN válaszával vagy intézkedésével, úgy a 9.8 pontban 
feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.  

 
9.2. Hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy a KJSN-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-
e személyes adatainak kezelése. Ha az adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel 
kapcsolatos körülményekről. 

 
9.3. Helyesbítés joga 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a KJSN indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan 
személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. 
 

9.4. Törléshez való jog (elfeledettséghez való jog) 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a KJSN indokolatlan késedelem nélkül törölje személyes 
adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtötték, vagy más módon 
kezelik, 
ha Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen üzletszerzés céljából 
kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, 
ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja, 
ha a személyes adatokat a KJSN jogellenesen kezelte, 
ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell. 
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A személyes adatokat a KJSN nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog arra lehetőséget ad, 
így például amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, 
illetve védelméhez szükséges. 

 
9.5. Adatkezelés korlátozásához való jog 

Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek 
vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, 
korlátozott célokra használhatjuk fel. 

 
9.6. Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a KJSN jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a KJSN a személyes 
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 
9.7. Adathordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes 
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve, hogy 
ezeket az adatokat a KJSN közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére.  

 
9.8. Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben Ön nem ért egyet a KJSN válaszával vagy intézkedésével, akkor a GDPR 77. cikke 
alapján panasszal élhet az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál.  

 
Az illetékes hatóság elérhetősége: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.  
Telefon: +36 1 391 1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

10. Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb alapelveink 
a) a személyes adatok jogszerű és tisztességes, valamint az érintett számára átlátható módon 

történő kezelése („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 
b) a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű, összeegyeztethető és jogszerű célból 

történő gyűjtése („célhoz kötöttség”) 
c) a személyes adatok köre az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és a 

szükséges mennyiségre korlátozott („adattakarékosság”) 
d) a személyes adatok pontos és szükség esetén naprakészen tartása, pontatlan adatok 

haladéktalan törlése vagy helyesbítése („pontosság”) 
e) a személyes adatok az adott adatkezelés céljainak eléréshez szükséges ideig történő 

korlátozott tárolása („korlátozott tárolhatóság”) 
f) a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása és az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes adatkezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisítésének vagy károsodásának 
védelme („integritás és bizalmas jelleg”) 

 
 
 
 


