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Magyar Öttusa Szövetség 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(SPORTOLÓK) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar Öttusa 

Szövetség (a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő 

tagjával sporttevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszony létesítését megelőzően a 

személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és 

adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő tagjaival sporttevékenység végzésére irányuló szerződéses jogviszonyban 

álló természetes személyekkel (sportolókkal) kapcsolatban végzett adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő neve: Magyar Öttusa Szövetség 

Adatkezelő elérhetősége: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Martinek Patrícia 

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: patricia.martinek@pentathlon.hu  

 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő tagja 

és sportoló között csak abban az esetben jöhet létre sporttevékenység végzésére irányuló 

szerződéses jogviszony, ha a sportoló mint a személyes adat jogosultja a személyes 

adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

 

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi. 

Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú 

kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként 

megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre. 

 

4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: (i) a MÖSZ tagja és a sportoló közötti sporttevékenység végzésére irányuló 

jogviszonyból eredő és a MÖSZ-t megillető jogok gyakorlása és kötelezettségek 

teljesítése (ennek keretében a sporttevékenység végzésére irányuló jogviszony 

létrejötte, fenntartása és megszüntetése a MÖSZ tagjával); (ii) a MÖSZ sportolóval 

szembeni jogos érdekének érvényesítése és védelme; (iii) a MÖSZ-t a 

sporttevékenység végzésére irányuló jogviszonnyal kapcsolatban – esetlegesen – 

terhelő jogi kötelezettség teljesítése; (iv) a sportoló eredményeiről és egyéb a MÖSZ, 

MÖSZ tagja számára kiemelkedő, illetve az öttusa, négytusa, háromtusa, kéttusa, 

kombinált verseny, valamint a UIPM által mindenkor határozott versenyformák szerinti 

sportágban elért sikereiről a MÖSZ megemlékezzen, és e megemlékezés keretében 

egyes személyes adatait a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye; (v) statisztikai 

célú felhasználás. 
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jogalapja: (i) sportoló hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik 

természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos 

érdekének érvényesítése. 

 

terjedelme:  (i) születési családi és utónév; (ii) nem; (iii) születési hely és idő; (iv) anyja 

neve; (v) lakcím; (vi) aláírás; (vii) sportoló képmása, illetve állóképen, mozgóképen vagy 

hangfelvétel útján rögzíthető személyes adata, amely rögzítésre sporttevékenysége 

végzése keretében kerül sor; (viii) sporttevékenység végzéséhez szükséges 

doppingvizsgálat és egyéb egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredménye mint 

különleges adat. 

 

5. Amennyiben a jelen Szabályzat szerint kiskorú személy vagy olyan személy, aki 

cselekvőképtelen, illetve cselekvőképessége a sporttevékenység végzésére irányuló szerződés 

megkötése körében korlátozott, a jelen alfejezet keretben nyilatkozat tételére köteles vagy 

jogosult, úgy a Ptk. vonatkozó rendelkezése értelmében az érintett helyett vagy mellette 

törvényes képviselője jár el. Amennyiben a személyes adat jogosultja kiskorú vagy 

cselekvőképessége teljesen vagy a sportolói jogviszony létesítéséhez szükséges mértékben 

korlátozott, úgy helyette vagy mellette a személyes adat jogosultja törvényes képviselőjének 

családi és utóneve, valamint aláírása megismerésére és kezelésére is jogosult az Adatkezelő. 

 

6. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót 

terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás címzettjeként bíróság, 

hatóság vagy egyéb szerv a MÖSZ felé hivatalos megkeresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje a MÖSZ-vel kötelmi jogviszonyban lévő személy, továbbá az 

adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a MÖSZ közötti kötelmi jogviszony 

teljesítése. 

 

7. Az adatkezelés időtartama: a sportoló mint a személyes adat jogosultja részéről tett 

hozzájárulás megadásától kezdődően a sporttevékenység végzésére irányuló jogviszony 

fennállása idejére, továbbá a 4. (i), (ii) és (iii) pontok szerinti célból e sporttevékenység 

végzésére irányuló jogviszony megszűnését követő 5 év; a 4. (iv) és (v) pontok szerinti célból 

határozatlan időre. Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az 

adatkezelés időtartama e jogszabályban meghatározott időtartam. 

 

8. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az 

Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog. 

b.) helyesbítéshez való jog; 

c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 
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e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

9. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt 

tapasztalja, hogy a MÖSZ megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy 

jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih.hu   
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