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1.1 Általános rendelkezések

Az Egri Városi Sportiskola (továbbiakban EVSI) kötelezettséget vállal arra, hogy a
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési
szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR); valamint az Európai
Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési
ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló
irányelveknek. Magyarország Alaptörvénye - Szabadság és Felelősség fejezet VI. cikk; a
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (2:42-2:46. §); az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (info.
törvénynek.
Jelen Szabályzat rögzíti az EVSI által alkalmazott irányelveket, az EVSI tevékenysége során
keletkező adatok körtét, az adatkezelés célját. Az érintettek jogait és e jogok gyakorlásának
lehetőségeit. továbbá a kezelt adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása
érdekében megállapítsa az irányadó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat.

1.2. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat 2018. május 25-től visszavonásig hatályos. Amennyiben az EVSI új
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tesz közzé akkor az új szabályzat hatályba lépésével
a jelen szabályzat minden további feltétel nélkül hatályát veszti.

1.3 A szabályzat közzététele

A szabályzat és az EVSI adatkezeléseivel kapcsolatos adatvédelmi irányelvek elérhetőek a
ww.evsi.hu/gdpr címeken. Amennyiben a szabályzatban foglaltakkal bármilyen kérdése
felmerülne forduljon hozzánk bizalommal az egrisportiskola @gmail.com címre küldött
levéllel.

1.4. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő: Egri Városi Sportiskola
Székhely: 3300. Eger, Stadion utca 8.
Alapító: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata/2001
Törzskönyvi azonosító száma: 645290
Adószáma: 16747025-1-10
Az EVSI a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek minél teljesebb betartása érdekében
adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki.
Az adatvédelmi tisztviselő: Bajzát Rafael ig.h. 36/36-517-695. Email:
egrisportiskola@gmail.com.

2.1 Adatkezelési szabályok

A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás, vagy más törvényes
jogalap) alapján történi. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható
módon kell kezelni.
Az EVSI a személyes adatokat az alapelveknek és jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az EVSI
a szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyi adatokat az érintett
hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

2.2 A kezelt személyes adatok köre
3.1. Az EVSI alapító okiratának megfelelően a főtevékenység az utánpótlás nevelés
keretében 11 szakosztályban sportoló gyerekek sportolási feltételeinek biztosítása, a
szakosztályokban dolgozó edzők munkájának irányítása. Az országos szövetségek
rendszeréhez csatlakozva készíti elő a sportolók igazolását, játék és versenyzési engedélyét.
A Sportiskola felé fizetendő tagdíj fizetési adatok és a versenyeken való részvételt igazoló
jelenléti ívek kezelése az adatkezelési szabályzat részét képezi.
A tagdíjak nyilvántartása, az edzésnaplók adatkezelésének jogalapja az érintettek hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b pontja.

2.3. Létesítmény üzemeltetés

Az EVSI alapító okiratának megfelelően a sportlétesítmények üzemeltetése során elkészített
bérleti és üzemeltetési szerződések adatainak kezelése. A magánszemély megrendelők neve,
címe, számlázási adatai az adatkezelés részét képezi. Az adatok forrása az érintettek
önkéntes adatszolgáltatásán alapul

2.4. Adatkezelés időtartama

A szerződés megszünését követő a Ptk.6:22 § szerinti 5 éves elévülési idő elteltéig. Az EVSI
szervezeten belül adatkezelésre jogosultak:
Gazdasági ügyintéző
Adminisztrációs ügyintéző
EKVI könyvelési csoport

2.5. Közös adatkezelés
Az EVSI számára az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye pénzügyi, gazdálkodási,
könyvvezetési, beszámoló készítési, bevallási tevékenységet végez. Az EVSI és az EKVI közös
adatkezelőnek minősül, akik egymás közötti jogviszonyukat a Felek felett irányító-felügyeleti
jogkört gyakorló Közgyűlés határozata alapján gyakorolja.
A felhasznált személyes adatok tipusa: A közös adatkezelők munkavállalóinak személyes
adatai (teljes név, személyes adatok, munkaviszony adatok).

2.6. Közfoglalkoztatás adatkezelése
Az EVSI-nél a közfoglalkoztattottak adatainak kezelése Az EVSI a HMKH Egri Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály által közvetített közfoglalkoztatottakat saját irányítása és felügyelete
alatt foglalkoztatja. Adatfeldolgozó: Magyar Államkincstár (KIRA rendszer). Az EVSI a
munkára alkalmas állapot ellenőrzéséről jegyzőkönyvet készít, amely személyes adatokat
tartalmaz- A munkára alkalmas állapot eredményét. kizárólag a munkáltatói jog gyakorlója
ismerheti.

3. 1 Honlapokon történő adatkezelés

Az EVSI által üzemeltetett honlapok (evsi.hu, agriasport.hu) meglátogatásakor a webszerver
felhasználói adatokat nem rögzít. Az adatkezelés célja a honlap látogatottságának mérése Az
adatok forrása: az érintettek önkéntes adatszolgáltatása.
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 12 hónap időtartam.
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetés (ellenőrzés, technikai
frissítés, biztonsági rendszerfejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

3.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
Egri Városi Sportiskola
Révész Ferenc informatikus. Cím: .3300. Eger, Stadion utca 8. E-mail:
egrisportiskola@gmail.com. ferenc.revesz68@gmail.com

4. Az érintettek adatvédelmi jogai
4.1 A hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az EVSI-től arra vonatkozóan,, hogy a
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az
érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hhozzáférést kapjon.
4.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az EVSI indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az
érintettre vonatkozó személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos
személyes adatok kiegészítését.

4.3. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arram hogy kérésére az EVSI indokolatlan késedelem nélkül törölje az
érintettre vonatkozóan a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fenáll
személyes adatokra már nincs szükség. - Az érintett visszavonja a hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs jogalapja - az érintett tiltakozik az adat kezelése ellen - a személyes
adatokat jogellenesen kezelték - a személyes adatokat az EVSI-re alkalmazandó uniós, vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség tejesítéséhez törölni kell

5. Adatbiztonsági intézkedések, adatvédelmi incidensek kezelése
Az EVSI a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosulta számára hozzáférhető legyen. A hitelessége és
hitelesítése biztosított legyen, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.
Az EVSI az adatkezelés során megőrzi a titkosságot, a sértetlenséget, a rendelkezésre állást
Az adatvédelmi incidensek kezelése:

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az EVS által kezelt,
továbbított, tárolt, vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat
jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen a jogosulatlan vagy véletlen
hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését, vagy megsemmisítését,
valamint a véletlen megsemmisülését és sérülését veszélyezteti.
Az EVSI indokolatlan késdelem nélkül , de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelemi
incidens a tudomására jutott köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az EVSI
bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,
Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az
előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni
lehet.

6. Az érintett adatvédelmi jogának érvényesítése
Az EVSI indokolatlan késedelem nélkül de a kérlem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott
intézkedésekről. Ha az EVSI nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül de legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Minden olyan személy aki az adatvédelmi rendelet megsértésében eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől, vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult.
Amennyiben az EVSI adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van kérjük forduljon
bizalommal a szabályzat 1. pontban megnevezett adatvédelmi tisztségviselőhöz.

6.1. A Bírósághoz fordulás joga
Az érintett jogainak megsértése esetén az EVSI ellen az érintett választása szerint az alperes
székhelye (Egri Törvényszék, 3300. Eger Eger, Barkóczy u.1. ) vagy az érintett lakóhelye szerint
illetékes bírósághoz fordulhat. A perelbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A törvényszék az
ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésben kapcsolatos indított per
illetékmentes.

6. 2 Adatvédelmi hatósági eljárás

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal a Magyarországon illetékes felügyeleti hatósághoz
fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu) 1530
Budapest, Pf.: 5 (telefon: +36-1-391-1400, fax? +36-1-391.1410. Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: A természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.) 2001. évi CVIII. törvény – az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a) 2008. évi XLVII. törvény – a
fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; 2008. évi XLVIII.
törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)16/2011. sz.
vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Eger, 2018. május 25.

Kovács Géza igazgató

Melléklet
1. sz.
Adatkezelési tájékoztató természetes személyekkel kötött szerződés melléklete
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az ………………………………………………………. (intézmény neve) ezúton tájékoztatja Önt arról, hogy az
……………………………………………… (intézmény neve) és
….…………………… [az érintett neve] között 201……………. napján ………………
tárgyában megkötött ……………….. [szerződés típusa] szerződésben érintettként szerződő fél
minőségben megadott személyes adatait az …………………………………… (intézmény neve) „szerződés
teljesítése” jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Az érintett személyes adatainak címzettjei
a szolgáltatás ellátásához kötődő feladatait ellátó munkavállalók,
b) a pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalói, valamint
c) az adatfeldolgozói.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jelen adatkezelési tájékoztató alapjául szolgáló
szerződés megszűnését követő 5 év. Az érintett személyes adatai adatfeldolgozás miatt átadásra
kerülnek
a) Egri Közszolgáltatások Városi Intézményének (3300 Eger, Bem tábornok út 3.) pénzügyi, számviteli,
könyvelési feladatainak ellátása céljából.
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek
a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.).
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes információk az …………………………….. (intézmény neve)
adatvédelmi és adatkezelési szabályzatában olvashatóak, amely az evsi.hu honlapján érhető el.
Jelen tájékoztató aláírásával igazolom, hogy személyes adataim kezelésével kapcsolatos fenti
tájékoztatást tudomásul vettem.

