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1.

Bevezető

Az RS Testkultúra Sportegyesület mint adatkezelő fontosnak tartja
ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban:
érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és
érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy
tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése
során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor
hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más
belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata,
amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa
az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól.
Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a
Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a
Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a
Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az Adatkezelő
honlapján, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, az
Adatkezelő székhelyén.

Adatkezelő adatai:
Név:

RS Testkultúra Sportegyesület

Székhely:

2040 Budaörs, Szerelő u. 19.

Nyilvántartási
szám:

13-02-0004175

Képviselő:

Rab Sándor elnök

Telefon:

+ 36 30 399 8358

Email:

info.rstse@gmail.com

Honlap:

rstegeszseg.hu, rstse.hu
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2. Kik az érintettek?
Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján
azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes
személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát
elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak,
az Adatkezelő és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő
természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek
képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

3. Milyen adatkezelési tevékenységeket
végez az Adatkezelő és milyen célból,
mennyi ideig kezeli az adataimat?
Az rstegeszseg.hu honlap megtekintésével kapcsolatos adatkezelés
1) Az rstegeszseg.hu és rstse.hu honlapon a bárki számára
hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok
megadása nélkül lehetséges.
A honlap a látogatókról automatikusan az alábbi adatokat rögzíti:
- a látogató IP-címe
- a látogatás időpontja
- a weboldalon megtekintett aloldalak és tartalmak.
Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag a honlappal kapcsolatos
elemzésre, a honlap biztonságos működésének az ellenőrzésére használja
fel.
2) Az rstegeszseg.hu és rstse.hu honlap úgynevezett „cookie” -kat
(sütiket) nem használ.
3) A honlapon történő látogatásról, semmilyen adat vagy statisztika nem
jut harmadik fél tudomására.
4) Az adatkezelő a honlapon keresztül, jellemzően a „Kapcsolat”
menüpont segítségével kezdeményezett vagy az űrlapon megadott
adatokat kezeli és amennyiben megszűnik az adatkezelés célja, annak
bekövetkeztével törli a megadott adatokat.
Kapcsolatfelvételi űrlap
Kapcsolatfelvételi űrlap az rstegeszseg.hu honlapon működik.

Az Infotv. 65.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a NAIH – mint Hatóság –
nem vezet adatvédelmi nyilvántartást erről az adatkezelésről.
1) Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, az
érintett hozzájárulása
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2) Az adatkezelés célja: a megkereséshez közvetlenül kapcsolható
tájékoztatás, általános információadás, panaszügyintézés. A felhasználó
által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a
szolgáltatás biztosításához.
A kezelt adatok köre és célja:
Adat:

Cél:

név

azonosítás

e-mail cím

kapcsolattartás

3) Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel
kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak
megadásával.
4) Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig.
5) Az adatkezelés folyamata:
a) az érintett a maga által választott módon (honlapon a „Kapcsolat”
menüpontban, telefonon, e-mail-ben, egyéb formában) információ kérés
céllal fordul az Adatkezelőhöz.
b) az Adatkezelő a kérést, igényt szükség szerint pontosítja az érintettel.
c) az Adatkezelő megadja a kért információt azon a módon, ahogy az
érkezett, illetve ahogy arról az érintettel megállapodott.

4. Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat maga az Adatkezelő, kizárólag a feladatai elvégzéséhez
elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

5. Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más
részére?
A honlapon keresztül megadott személyes adatok feldolgozását csak az
Adatkezelő látja el.

6. Milyen jogaim vannak?
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a
helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az
Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig
5

adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog,
bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok
részletes
meghatározásai,
korlátai
a
Szabályzatban
kerültek
meghatározásra.

7. Hol és hogyan kérhetek részletes
tájékoztatást
az
adatok
kezeléséről,
továbbításáról, valamint hol és hogyan
élhetek jogaimmal?
Adatkezelő felhívja az érintettek fgyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás
kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem
zárja – az info.rstse@gmail.com e-mail címre, vagy az Adatkezelő más
elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a
nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15
napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a
szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint
jogszabályban foglaltak alapján.

8. Hova fordulhatok az önrendelkezési jog
megsértése esetén?
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban
foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes
kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.
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9. Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az
adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében
megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az
adatokat megfelelő intézkedésekkel 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. Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól
tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási
rendek útján (is) gondoskodik. Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló
intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a
technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű
védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az
Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében
gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről,
ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fzikai
védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem)
•
Az
adatállományok
helyreállításának
lehetőségét
biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a
másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés)
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem)
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fzikai
védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár
elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező
károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

10. Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy:
• a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette,
a vonatkozó hatósági határozatok számai a jelen dokumentumban az
egyes bejelentésköteles adatkezelések alatt megtalálhatóak
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• fenntartja a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi
háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való
összehangolása miatti megváltoztatására a jogot.
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