
 

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 

A Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesület („MJJE”) elkötelezett a Partnerei magánélete 

védelmében, amikor a személyes adatokat kezeli. 2018. májusától az EU Általános 

Adatvédelmi rendelete („GDPR”) új jogi előírásokat tartalmaz az adatvédelemre az Európai 

Unióban.  

 

A „Partnerek” bármely magánszemélyt jelent, akivel az MJJE üzleti kapcsolatban áll, 

beleértve, korlátozás nélkül, az ügyfelek és szolgáltatók képviselőit és munkavállalóit. A jelen 

levél célja, hogy tájékoztassa a Partnereket a személyes adataik Magyar Jégkorong 

Játékvezetők Egyesület által történő kezeléséről. A Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesület 

a GDPR alapján köteles ezt a tájékoztatást megadni. 

 

I. Felelősségek és kapcsolattartási információk 

 

A személyes adatainak kezelője:  

 

név Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesület 

székhely: Budapest, 1146. Istvánmezei út 1-3. 

elnök: Beck Péter 

email: info@hokibirok.hu 

 

II. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait 

 

Az Ön személyes adatait olyan mértékben kezeljük, amelyhez Ön a hozzájárulását adta egy 

vagy több konkrét célból történő kezeléshez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), illetve 

amely szükséges az MJJE jogos érdekének biztosítása érdekében (GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont), például, 

- az MJJE által szervezett eseményeken, rendezvényeken való részvétel biztosítása 

céljából; 

- az MJJE által szervezett eseményekről, rendezvényekről való értesítés céljából; 

- informatikai biztonságot és informatikai működés biztosítása céljából; 

- szolgáltatók megbízása céljából, akik segítik az MJJE üzleti működését, illetve a 

MJJE által szervezett események és rendezvények lebonyolítását; 

- tagnyilvántartás, amire a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény kötelezi 

az egyesületet 

- tagokkal történő kapcsolattartás biztosítása 

- tanfolyam indulásáról szóló tájékoztatás küldése 

- továbbképzésekre jelentkezőkkel történő kapcsolattartás 

- számlázás 

- tanácsadás 

 

Ezen túlmenően a Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesületnek különféle jogi 

kötelezettségeknek kell megfelelnie (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), amely szükségessé 

teheti az Ön személyes adatainak a kezelését. Ezen kötelezettségek következhetnek például 

adójogszabályokból.  

 

III. A személyes adatainak a címzettjei 
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Az MJJE-n belül csak a felhatalmazott, releváns munkaköri kötelezettségekkel rendelkező 

személyeknek van hozzáférése a személyes adataihoz.  

 

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra 

 

az egyesület tagságának vonatkozásában az elnökség, a pénzügyi csoport és a honlap 

szerkesztője; 

a képzésekre jelentkezők vonatkozásában az elnökség, a pénzügyi csoport, és az 

oktatásszervező; 

 

Megbízhatunk harmadik személyeket, hogy különös szolgáltatásokat nyújtsanak, úgymint 

informatikai szolgáltatásokat, vagy az MJJE által szervezett rendezvények és események 

lebonyolításához szükséges szolgáltatásokat. Ezen túl – többek között – megbízunk jogi 

tanácsadókat, ügyvezetési tanácsadókat és könyvvizsgálókat. Ezen harmadik személyek 

részünkre a szolgáltatásaikat a mi ellenőrzésünk és utasításunk szerint nyújtják és 

hozzáférésük lehet az Ön személyes adataihoz olyan mértékben, amilyen mértékben a 

szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges.  

 

IV. Adattovábbítás 

 

Az MJJE nem továbbítja az Ön adatait, kivéve ha az jogszabály írja elő.  

 

 

V. Az Ön jogai 
 

A jogi előfeltétek függvényében, amelynek alkalmazhatóságát az egyedi esetben kell 

megvizsgálni, Önnek joga van tájékoztatást kapni a személyes adatairól és kérni a személyes 

adatai helyesbítését vagy törlését vagy a kezelés korlátozását vagy tiltakozhat bármely a II. 

pontban leírt adatkezelés ellen és, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt és 

géppel olvasható formátumban megkapja (adathordozhatóság). 

 

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az MJJE-től az adatkezelés vonatkozásában, 

az alábbi elérhetőségen: info@hokibirok.hu 

 

Tájékoztatás kérése: az érintett annak érdekében, hogy meggyőződhessen adatai helyességéről 

és az adatkezelés jogszerűségéről, bármikor kérelmezheti információs önrendelkezési joga 

alapján a személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatást. Az érintett kérelmére az 

adatkezelő tájékoztatást ad a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 

azonban 30 napon belül, közérthető formában, kérelemre írásban az adatairól, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak 

továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás 

megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 

megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása 

esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás 

lehetőségéről. 
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Adathelyesbítés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti az adatai helyesbítését, ha a 

személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az 

adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett a 

valótlan adat megjelölésével és a helyes adat adatkezelő részére történő megküldésével 

egyidejűleg kérheti adatai helyesbítését. Az adatkezelő a helyesbítést a kérelem beérkezését 

követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül helyesbíti. 

 

Adattörlés kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai törlését. Ebben az esetben az 

adatkezelő az adatokat törli, és az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a 

helyreállításuk többé nem lehetséges. A személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes; az 

érintett kéri; az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható; az 

adatkezelés célja megszűnt; az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; 

azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Az érintett kérésére vagy bármely más törvényi indok 

alapján az adatkezelő az erre vonatkozó kérelem beérkezését/jogi tény bekövetkeztét 

követően haladéktalanul, de maximum 10 munkanapon belül az érintett adatot törli. 

 

Zárolás kérése: az érintett bármikor kérelmezheti adatai zárolását. Törlés helyett az adatkezelő 

zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk 

alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes 

adatot az adatkezelő kizárólag addig kezelheti, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely 

a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő az érintett kérésének beérkezését követően 

haladéktalanul, de maximum 15 napon belül zárolja az érintett adatot. 

 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: A tiltakozás az érintett nyilatkozata, amellyel 

személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt 

adatok törlését kéri. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb 

időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében 

döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt haladéktalanul írásban tájékoztatja. 

 

Az érintettet jogsérelem esetén a törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény alapján keresetlevél benyújtásával bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívüli 

eljárásban hoz határozatot. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, 

az adatkezelő köteles bizonyítani. 

 

Az érintett jogai érvényesítésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat jogorvoslatért. 

 

A Hatóság elérhetősége 

 

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu 

 



 
4 

VI. Titoktartás és adattárolás  
 

Minden egyes munkavállalónk, valamint a harmadik személy szolgáltatók személyzetének 

tagjai, akiknek hozzáférésük van és/vagy személyes adatot kezelnek kötelesek ezeket az 

adatokat bizalmasan kezelni. Minden adatot szigorúan bizalmasan kell kezelni és tárolni a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján.  

 

A megadott személyes adatok meghatározott körének kezelése a számviteli (a számvitelről 

szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek 

időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére 

az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség. 

 

Az MJJE az Ön által megadott személyes adatokat a tagsági viszony fennállásáig vagy 

hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

 

 

A szabályzatot az MJJE Elnöksége 2018. Május 24-én egyhangúan elfogadta. 


