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SZENIOR TENISZ SZÖVETSÉG 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 

 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGE 
Neve: Szenior Tenisz Szövetség (SZTSZ) 
Cél szerinti besorolása: sporttevékenység  
A szervezet típusa: közhasznú egyesület 
Székhelye: 1037 Budapest, Mikoviny u. 6. 
Levelezési címe: 1131 Budapest, Babér u. 17/a. 
Honlapja: www.szeniortenisz.hu, www.seniortennis.hu 
A szervezet e-mail címe: seniortennishungary@gmail.com  
 
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 
Név: Baranyay Szilvia  
Adatkezelés helye: 1131 Budapest, Babér u. 17/a.   
E-mail: info@szeniortenisz.hu 
Telefon: +36 70 635-4017 
 
A Szenior Tenisz Szövetség közhasznú egyesület (a továbbiakban: SZTSZ), mint Adatkezelő magára 
nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy a 
jelen szabályzat minden tartalmi elemét a mindenkor hatályos jogszabályok, törvények előírásainak 
megfelelően betartja. 
A Szenior Tenisz Szövetség tevékenységének ellátáshoz szükséges adatkezelés az Érintettek önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 
 
1. Az adatkezelés célja 
 
A Szenior Tenisz Szövetség, mint Adatkezelő a tevékenysége során biztosítja az információs 
önrendelkezési jog érvényesülését és megakadályozza a jogosulatlan adatfelhasználást az irányadó 
adatvédelmi és adatbiztonsági előírások valamint jogszabályi kötelezettségek betartása útján. Az 
Adatkezelő (a Szenior Tenisz Szövetség) a működéséhez szükséges felhasználási céltól eltérően nem 
használhatja fel a személyes adatokat, azokat harmadik személyeknek csak az Érintett előzetes 
tájékoztatása és hozzájárulása esetén adhatja át. Ez nem vonatkozik a törvényi kötelezés alapján 
történő adat továbbításra. 
 
2. A Szenior Tenisz Szövetség által kezelt adatok 
 
A Szenior Tenisz Szövetség az alábbi személyes adatokat kezeli:  
a/ Természetes személyekre (Érintettekre) vonatkozóan 

név, születési idő, állandó lakhely, tartózkodási hely; 
állampolgárság, nem magyar állampolgárság esetén a magyarországi tartózkodás jogcíme; 

  elérhetősége érdekében: telefonszám és/vagy e-mail cím, levelezési cím.  
b/ Nem természetes személyek esetén pedig a közhiteles nyilvántartásban szerepelő adatokat kezeli. 
 
3. Az adatkezelés jogalapja 
 
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet), 
Magyarország Alaptörvénye, az Információs önrendelkezési jogról és az Információszabadságról szóló 
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2011.évi CXII. törvény, továbbá a Szenior Tenisz Szövetség Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési 
Szabályzatának az adatkezeléssel kapcsolatos előírásai. 
Az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása és módosítása az elnökség hatáskörébe tartozik. 
 
4. Az adatkezelés jogszerűsége 
 
Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését a jelen Szabályzatban foglaltak betartásával és az Érintett 
számára átlátható módon végzi, célhoz kötötten, a Szenior Tenisz Szövetség célkitűzéseinek, 
eredményes tevékenységének biztosítása érdekében. 
Az adatkezelésnek naprakésznek kell lennie. 
A személyes adatok kezelése kizárólag akkor jogszerű, ha  
– az Érintett s.k. aláírt nyilatkozatban hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez; 
– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik szerződő fél;  
– az adatkezelés jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.   
 
5. A jelen Szabályzat hatálya kiterjed 
 
– a Szenior Tenisz Szövetség minden személyes adatot érintő adatkezelésére; 
– a Szenior Tenisz Szövetséggel szerződéses kapcsolatban álló valamennyi természetes és jogi személy, 
jogi személyiség nélküli szervezet adatainak a kezelésére; 
– a Szenior Tenisz Szövetség tevékenysége során keletkező valamennyi iratban található személyes 
adat kezelésére és védelemére. 
 
6. A Szabályzat előírásainak a betartása 
 
Az adatok kezelése és tárolása során a jelen Szabályzatban foglaltak betartásáért, illetve betartatásáért 
a Szenior Tenisz Szövetség mindenkori elnöke a felelős akkor is, ha más személyt bíz meg a konkrét 
adatkezeléssel, ill. feldolgozással. Ez utóbbi személy munkaköri leírásában szerepelnie kell az 
adatvédelmi előírásoknak, vagy az azokra való egyértelmű hivatkozásnak. Ha az adatok kezelését fizikai 
vagy jogi személlyel szerződés keretében végeztetik, a szerződésben is szerepeltetni kell az 
adatvédelemmel kapcsolatos előírásokat. 
 
7. Az adatok kezelése, tárolása 
 
A Szenior Tenisz Szövetségnél az adatkezelési feladatokat ténylegesen az Irodavezető és az 
adatvédelmi tisztviselő látja el a jelen Szabályzat előírásainak kötelező betartásával.  
Az adatkezelés magában foglalja a személyes adatokon és a Szenior Tenisz Szövetséggel kapcsolatba 
kerülő jogi személyek adatain végzett cselekményeket, ezen adatok gyűjtését, felvételét, tárolását, 
felhasználását, módosítását, továbbítását, törlését.  
Az adatokat papír alapon vagy elektronikus úton, károsodásuk ellen védett helyen, biztonságos 
körülmények között kell tárolni úgy, hogy azokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. 
Az elektronikus adattárolás biztonsága érdekében meghatározott időközönként biztonsági 

adatmentést kell végrehajtani. A tárolt adatok előírás szerinti határidőben való törlése során a 

biztonsági mentett állományt is törölni kell. 

8. Az adatkezelésben Érintettek jogai, melyeket biztosítani kell:  
 
– tájékoztatáshoz való jog,  
– hozzáféréshez valójog,  
– adatok helyesbítésének kérése, 
– törléshez való jog,  
– az adatkezelés korlátozásához való jog,  
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– adathordozhatósághoz való jog,  
– tiltakozáshoz való jog.  

 
9. Az Érintett joggyakorlásának módja  
 
a) Törlési kérelem: az Érintett jogosult, az adatkezelő pedig köteles a személyes adat törlésére  

- ha arra már nincs szükség  
- az Érintett visszavonja hozzájárulását  
- ha a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte.  

b) A törlést nem kell teljesíteni, ha az adatkezelés  
- a véleménynyilvánítás szabadságához vagy  
- a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges  
- jogi kötelezettség miatt szükséges.  

c) Törlés esetén a Szenior Tenisz Szövetség a személyes adatot az informatikai rendszerből 
visszaállíthatatlanul törli.  
d) Papír alapú dokumentumok esetében azok jegyzőkönyvi megsemmisítéséről kell gondoskodni.  
e) Az Érintett jogosult bizonyos esetekben adatkorlátozást kérni. Pl.: az Érintett vitatja a személyes 
adatok pontosságát. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen adatokat – a tárolás kivételével – 
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéshez, vagy védelemhez, ill. más 
természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében lehet kezelni.  
 
10. Adatvédelmi incidens 
 
10.1. Az adatvédelmi incidens fokozatai 
 – alacsony szintű: ha pl. az adatkezelő az adatok elhanyagolható körét jogosulatlanul továbbítja;  
– közepes szintű: pl. az adatok nyilvánosságra hozatala, szándékos vagy véletlen megsemmisítése, vagy 
más jogellenes adatkezelési eset;  
– magas szintű incidens: az adatok széles körének jogosulatlan továbbítása, megváltoztatása 
nyilvánosságra hozatala, törlése, jogellenes kezelése.  
 
10.2. Teendők adatvédelmi incidens esetén:  
– jegyzőkönyv felvétele, legalább közepes szintű incidens esetén: munkacsoportot kell létrehozni a 
kivizsgálásra;  
– magas szint esetén: értesíteni kell a felügyelő hatóságot, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságot. (NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
telefon: 06-1-391-1400 e-mail: ügyfélszolgálat@naih.hu ) 
 
11. A Szenior Tenisz Szövetség tevékenységi területei,  
 
amelyek végzése során a személyes adatok közlése megvalósul:  
a) a Szenior Tenisz Szövetség tényleges és pártoló tagjainak nyilvántartása;  
b) a Szenior Tenisz Szövetség tisztségviselőinek nyilvántartása, felsorolása az SZMSZ-ben;  
c) teniszversenyek résztvevőinek listája (név, életkor, értesítési lehetőség); 
d) rangsorban szereplő adatok (név, életkor, pontszám); 
e) vállalkozásnak nem minősülő, munkavégzésre kötött megállapodások kezelése;  
f) kivitelezői, vállalkozói szerződések megkötése;  
g) közgyűlési meghatalmazások esetei; 
h) szponzorálással és reklám tevékenységgel kapcsolatos adatok. 
 
12. Az Elnök, a tisztségviselők és az alkalmazottak feladatai: 
 
– az Érintettekkel megismertetni a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltakat;  

mailto:ügyfélszolgálat@naih.hu
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– jogosulatlan adat-hozzáférést megakadályozni;  
– a beszerzett adatokat csak cél szerint felhasználni;  
– ha az adatra már nincs szükség, vagy lejárt a tárolásának az időtartama, az adatot törölni és erről az 
Érintettet értesíteni kell.  
 
13. Jogorvoslati lehetőségek az Érintettek részéről  
 
Az Érintett panasz esetén a közgyűléshez fordulhat, következő fórum az Adatvédelmi Hatóság és végső 
soron a polgári per.  
 
A jelen szabályzatot a Szenior Tenisz Szövetség elnöksége 2019/… sz. határozatával elfogadta és 
2019.12 n hatályba léptette. 
 
 
 
Melléklet: 

 
 

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat 
 
Név: 
Születési idő: 
Állampolgárság: 
Csak külföldieknél: a magyarországi tartózkodás jogcíme: 
Elérhetőség (postacím, telefonszám, e-mail cím): 
Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII 
törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete alapján 

NYILATKOZOM, 
hogy a Szenior Tenisz Szövetség részére hozzájárulásomat adom valamennyi – a fenti nyilatkozatban 
rögzített – személyes adatom kezeléséhez a Szenior Tenisz Szövetség Adatvédelmi Szabályzatában 
leírtak szerint. 
Tudomásul veszem, hogy az általam megismert Adatkezelési Szabályzat szerint az adataimmal 
kapcsolatban széleskörű jogosultsággal rendelkezem. 
 
Dátum         
        Aláírás 
 
Tanú 1:      Tanú 2: 

név, sz. ig. sz., aláírás      név. sz.ig. sz., aláírás 
       

 
 


