ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS
TÁJÉKOZTATÓ
„TRACKATEAM” ONLINE SPORTMENEDZSMENT
SZOFTVER HASZNÁLATÁRA

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (továbbiakban adatkezelési szabályzat)
tartalmazza a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány sportszervezet, mint adatkezelő által
a „Trackateam” online sportmenedzsment szoftverben kezelt, jelen adatkezelési
szabályzatban meghatározott személyes adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat,
adatkezelési elveket. A tájékoztató célja, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatát megfelelő tájékoztatás alapján tehesse meg.
Az adatkezelő adatai:
elnevezés: Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány
székhely: 7624 Pécs, Boszorkány út 2/C.
nyilvántartási szám: 1744
adószám: 18223897-2-02
adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-89645/2015
elektronikus levelezési cím: ratgeber@ratgeber.hu
Fogalmak
a) sportszervezet: (az egyesület/egyéb szervezet megnevezése)
b) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
c) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés;
d) különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a
bűnügyi személyes adat;
e) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
f) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
g) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok
kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt)
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;

h) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
i) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
j) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
k) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az érintett jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával határozottan és önkéntesen hozzájárul
ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban meghatározott adatait, a jelen
adatkezelési szabályzatban meghatározott célból, ideig és módon kezelje.
Az érintett a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy azt a személyes
adatainak megadása előtt megismerte, így a fenti hozzájárulását megfelelő tájékozottság
mellett tette meg.
Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy 16. életévét be nem töltött kiskorú természetes
személy hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatainak érvényességéhez a törvényes
képviselőjük beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása is szükséges, ezért az online
sportmenedzser szoftver használatának megkezdéséhez az ilyen személyek esetén a
törvényes képviselőjük beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges.
Az érintett kijelenti, hogy az általa megadott személyes adatok a valóságnak megfelelnek,
azok más személy jogait nem sértik, mely kijelentés valótlanságából eredő károkat az érintett
köteles viselni, azzal, hogy az esetlegesen az adatkezelőnél felmerülő károk megtérítését az
érintett átvállalja.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan
módosítsa. A módosított adatkezelési szabályzatot az adatkezelő, annak hatályba lépése előtt
az érintett részére az általa megadott elektronikus levelezési címen megküldi.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, IDŐTARTAMA, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Az adatkezelés célját és időtartamát, a kezelt személyes adatok körét a jelen tájékoztató
elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza.
A mellékletben megjelölt céltól eltérő célból végzett adatkezelést a sportszervezet csak az
érintett előzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az érintettet
nem érheti hátrány.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes, határozott és
megfelelő tájékoztatáson alapuló írásbeli hozzájárulása.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelésre jogosult személy (adatkezelő) a sportszervezet.
A sportszervezet által kezelt adatokat a sportszervezeten belül az alábbi személyek
ismerhetik meg:
•
•
•

a sportszervezettel munkaviszonyban, munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyban,
megbízási jogviszonyban álló edzők
a sportszervezet vezetői, szakmai vezetői
a sportszervezettel munkaviszonyban álló szervezési és adminisztratív feladatot ellátó
személyek (pl.:szervező, asszisztens, technikai vezető)

ADATFELDOLGOZÓ
Az adatkezelő az érintett jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatait a „Trackateam”
szoftver használatával kezeli, mely program az adatokat a Webstar Csoport Kft., mint
adatfeldolgozó (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36., 02-09-072399, 14273027-2-02) szerverein,
valamint un. felhő alapú (cloud) szolgáltatás keretében külföldi harmadik személyek szerverein
tárolja.

ANONIMIZÁLÁS
Az érintett jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az
online sportmenedzsment szoftverben kezelt adatit az adatkezelő anonimizálja és az
anonimizált adatokat harmadik személyre átruházza. Az anonimizálás egy személy és a
személyes adata közötti kapcsolat felismerését kizáró technikai eljárás. Az anonimizálás célja
az érintett és a személyes adata közötti kapcsolat megszüntetése. Az anonimizálás során a

személyes adat és az érintett közötti kapcsolat visszaállíthatatlan módon megszüntetésre
kerül.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEI
Az érintett kérelmezheti a sportszervezetnél, mint adatkezelőnél:
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett bármely formában előterjesztett kérelmére a sportszervezet, mint adatkezelő
legfeljebb 30 napon belül, írásos formában, közérthető módon tájékoztatást ad az általa vagy
a rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által az érintett vonatkozásában feldolgozott
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá –
amennyiben az adatok továbbításra kerültek – az adattovábbítás címzettjéről és jogalapjáról.
A tájékoztatás azonos adatkörre vonatkozóan naptári évente egy alkalommal ingyenes.
További tájékoztatásokért költségtérítés állapítható meg, amelyet vissza kell fizetni, ha a
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett, illetőleg ha az adatkezelés jogellenesnek
bizonyul.
Az érintett tájékoztatását – indoklással – kizárólag a törvényben meghatározott esetekben
lehet megtagadni. A tájékoztatás megtagadása esetén a sportszervezet írásban közli az
érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az érintett bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
a sportszervezet rendelkezésére áll, a személyes adatot a sportszervezet helyesbíti.
Ha az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül a sportszervezet az érintettel írásban közli a helyesbítés,
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasítását és annak ténybeli és jogi indokait. Ebben az
esetben az érintett bírósági jogorvoslatot vehet igénybe, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
a.) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a sportszervezetre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a sportszervezet, adatátvevő vagy harmadik személy
jogos érdekének érvénesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b.) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c.) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A sportszervezet a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a sportszervezet az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az
adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett a sportszervezet fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha a sportszervezet a 15
napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha a sportszervezet a tiltakozását
elutasította, bírósághoz fordulhat. A per az érintett választása szerint lakóhelye (tartózkodási
helye) szerint illetékes megyei bíróság (a fővárosban a Fővárosi Törvényszék) előtt is
megindítható.
A sportszervezet az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni, továbbá
személyiségi jogsértés esetén az érintett jogosult sérelemdíj követelésére. A sportszervezet
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának
sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a
kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem esetén az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Fentieken túl az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárást
kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatosan
jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszély fennáll.

ADATKEZELÉSI ELVEK
A sportszervezet az adatkezelés során betartja az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok
rendelkezéseit.
Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelni az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének pedig tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan
személyes adat – a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – kezelhető, amely
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.

A sportszervezet az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az
adatkezelés céljához szükséges – naprakészségét; valamint azt, hogy az érintettet az adatok
alapján csak az adatkezelés céljából szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adatokat az érintett engedélye nélkül - a jogszabályokban meghatározott
kivételektől eltekintve - a sportszervezet – a jelen tájékoztatóban megjelölteken kívül harmadik félnek nem adhat tovább.
Az adatbiztonság érdekében az adatokat a sportszervezet védi a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
A sportszervezet köteles törölni minden olyan személyes adatot, amelynek kezelése esetében
az adatkezelési cél megszűnt, vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll
rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
Az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt
örököse, illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.

Hatályos: 2015. október 1.

I. SZÁMÚ MELLÉKLET
A jelen melléklet tartalmazza a Rátgéber Kosárlabda Akadémia Alapítvány által kezelt
személyes adatok adatkezelésének célját, az adatkezelés időtartamát, valamint a kezelt
adatok körét.

1. ADATKÖR
Az alábbi adatok kezelésének célja az érintett sportszervezeti tagságának nyilvántartása, a
tagságból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásának lehetővé tétele.
A sportszervezet az adatokat a sportszervezettel való tagsági jogviszony fennállásának idején,
valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a tagsági jogviszonnyal kapcsolatban igény
érvényesíthető.
Kezelt adatok: név, cím, születési hely, idő, anyja neve, elektronikus levelezési cím, tagdíj

2. ADATKÖR
Az alábbi adatok kezelésnek célja az érintett versenyeken, mérkőzéseken,
sporteseményeken, edzőtáborokon való részvétele sportszervezet általi ügyintézésének
lehetővé tétele, ennek érdekében a sportszervezetnek a törvényes képviselőkkel, oktatási
intézményekkel történő kapcsolattartása.
A sportszervezet az adatokat a sportszervezettel való tagsági jogviszony fennállásának ideje
alatt kezelheti.
Kezelt adatok: nem, versenyzői engedély száma, útlevél száma, útlevél lejárata, személyi
igazolvány száma, egészségbiztosítási azonosító száma, iskolai tanulmányokra vonatkozó
adatok (iskola neve, osztálya, címe, osztályfőnök neve, iskolaigazgató neve, elektronikus
levelezési cím), érintett elektronikus levelezési címe, törvényes képviselő neve (apa, anya,
gondnok, gyám), törvényes képviselő telefonszáma, törvényes képviselő elektronikus
levelezési címe, törvényes képviselő munkahelye és címe.

3. ADATKÖR
Az alábbi adatok kezelésnek célja az érintett edzésen történő részvételének nyilvántartása,
egészségi állapotának, fejlődésének, teljesítményének figyelemmel kísérése, egyéni vagy
csoportos edzéstervek és felmérések készítése.
A sportszervezet az adatokat a sportszervezettel való tagsági jogviszony fennállásának ideje
alatt kezelheti.
Kezelt adatok: név, fizikai és mentális adottságok és képességek, érettségre vonatkozó
adatok, antropometriai és morfometriai adatok, nyugalmi élettani adatok, terheléses élettani
adatok, sportágspecifikus felmérések eredményei, sérülések, betegségek, orvosi
beavatkozások, gyógyszeres kezelések, gyógytornákra vonatkozó adatok, táplálkozásra
vonatkozó adatok, szedett vitaminok és étrendkiegészítők), verseny- és mérkőzésstatisztikák,
edzéstervek, mérkőzésen és edzésen készült videofelvételek és fényképfelvételek.

