ARASHI SPORTCLUB. Sportegyesület

Adatvédelmi
Szabályzata

2021. június 02. napjától hatályos változat

Az ARASHI SPORTCLUB Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlése az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló 2016/679. számú Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján
az alábbiak szerint állapítja meg az Egyesületnél történő adatkezelés rendjét.
I. fejezet
A szabályzat célja és hatálya
1. § (1) E szabályzat célja, hogy meghatározza az Egyesület, mint adatkezelő által végzett adatkezelési
tevékenység törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs
önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.
(2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Egyesületnél folytatott valamennyi személyes adatokat
tartalmazó adatkezelésre.
(3) A szabályzat személyi hatálya az Egyesületnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyekre,
tagsági jogviszonyban álló tagokra, eseti szerződés alapján az Egyesület által szervezett eseményeken részt
vevő személyekre, továbbá az adatkezeléssel érintett bármely természetes és jogi személyre terjed ki.
II. fejezet
Értelmező rendelkezések és alapelvek
2. § E szabályzat alkalmazásában
a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: érintett)
vonatkozó bármely információ, amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy vagy több tényező alapján azonosítható;
b) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy
etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti
tagságra utaló személyes adat, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását
célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy
szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
c) egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a
megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy
által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott
adat; továbbá az előzőkkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás,
környezet, foglalkozás);
d) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon
végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás,
átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve
megsemmisítés;
e) adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége;
f) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
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3. § (1) Az Egyesület az adatkezelési tevékenységét a Rendelet 5. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott
alapelvek, a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve, a célhoz kötöttség, az adattakarékosság és
a korlátozott tárolhatóság elve, a pontosság elve és az integritás és bizalmas jelleg biztosításának elve
alapján végzi.
(2) Az Egyesület – a Rendelet 25. cikkében foglalt beépített és alapértelmezett adatvédelem elvével
összhangban – megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása céljából, hogy
az Egyesület adatkezelése a vonatkozó szabályokkal összhangban történjen.
(3) Az Egyesület gondoskodik arról, hogy az Egyesület képes legyen az alapelveknek és az adatkezelés
szabályainak való megfelelés igazolására (elszámoltathatóság elve).
III. fejezet
Az adatkezelés és az adatfeldolgozás
4. § (1) Az Egyesületben folyatott adatkezelések adatkezelője az Egyesület.
(2) Az Egyesület egyes adatkezelési műveletek tekintetében adatfeldolgozót vehet igénybe. Az
adatfeldolgozó az adatkezelő nevében, annak megbízásából és adott esetben konkrét utasításai szerint az
adatkezelő számára adatfeldolgozást végez.
(3) Harmadik személy adatfeldolgozó esetén az adatfeldolgozás feltételeit írásbeli megállapodásba kell
foglalni. A megállapodás más szerződés részeként is megköthető.
(4) Az adatfeldolgozási megállapodás illetve szabályzat vagy utasítás tartalmazza legalább:
a) az adatfeldolgozás tárgyát, célját, időtartamát, a személyes adatok típusát és az érintettek körét;
b) azt, hogy – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az adatfeldolgozó az adatfeldolgozást az
adatkezelő írásbeli utasításai szerint végzi, valamint az utasításadás körülményeit, így különösen az
arra jogosult személy nevét.
c) azt, hogy az adatfeldolgozó jogosult-e további adatfeldolgozó igénybevételére, és – amennyiben
jogosult – a további adatfeldolgozó igénybevételével vagy cseréjével kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettséget;
d) az adatfeldolgozó adatbiztonsági intézkedéseit;
e) az adatvédelmi incidensekről való tájékoztatás rendjét;
f) az érintett jogainak biztosításával kapcsolatos együttműködési szabályokat;
g) az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét;
h) az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy az adatfeldolgozó – jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában – az adatfeldolgozás befejezését követően az adatkezelő döntésének megfelelően
valamennyi személyes adatot (ideértve a meglévő másolatokat) töröl vagy azokat az adatkezelőnek
visszajuttatja;
i) azt, hogy az adatfeldolgozó rendelkezésre bocsát minden olyan információt, amely az adatkezelő
jogszabályi kötelezettségeinek betartásához szükséges;
j) azt, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely
az adatfeldolgozás jogszerűségének igazolásához szükségesek, valamint együttműködik az
adatkezelés ellenőrzése, helyszíni vizsgálata vagy auditja során;
k) szükség esetén az adatkezelő és adatfeldolgozó további jogait és kötelezettségeit.
IV. fejezet
Az adatkezelések szabályai
Az adatkezelés célja
5. § (1) Az Egyesület személyes adatot a működésével összefüggésben felmerült célokból, így különösen
tagfelvételi kérelmek benyújtása és elbírálása, valamint a tagnyilvántartás vezetése, az Egyesület tagjainak
sporttevékenységé végzésével kapcsolatos adatai, versenyjegyzőkönyvek és eredmények nyilvántartása
céljából, az Adatkezelő tevékenysége ellátása céljából, az Adatkezelő működéshez kapcsolódó iratkezelési
3

folyamatok céljából, valamint Alapszabályából és egyéb szerződéses jogviszonyából eredő
kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.
(2) Az Egyesület további adatkezelési célokkal is végezhet adatkezelést, ha annak jogszabályi feltételei
fennállnak.
Az adatkezelés jogalapja
6. § (1) Az Egyesület személyes adatot akkor kezelhet, ha:
a) Az adatkezelést törvény – vagy törvény felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet – a
közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása
érdekében elrendeli (kötelező adatkezelés).
b) Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ilyen adatkezelés különösen azon
adatkezelés, amely valamely jogszabályban előírt kötelezettség (pl. adatszolgáltatás) teljesítése
érdekében feltétlenül szükséges.
c) Az érintett az adatkezeléshez a (2)-(4) bekezdéseknek megfelelő hozzájárulását adta. Ilyen
adatkezelés különösen az önkéntes feliratkozáson alapuló hírlevelek küldésével,
nyereményjátékokban vagy különböző eseményeken való részvétellel, kérdőívek kitöltésével
összefüggő adatkezelések.
d) Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az
a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Ilyen adatkezelés lehet különösen valamely az Egyesület által nyújtott, önkéntesen igénybe vehető
szolgáltatás során történő adatkezelés.
e) Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme
miatt szükséges.
f) Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető
jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
(2) A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján
jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az érintett a hozzájárulását
bármikor visszavonhatja.
(3) A hozzájárulással csak olyan adatkezelés folytatható, amelynek során az előzetes tájékoztatás
követelményeinek (7. §) betartása és az önkéntesség igazolható. Nem igazolható az önkéntesség,
amennyiben a kizárólag az Egyesület érdekeit szolgáló adatkezeléshez a hozzájárulást alá-fölérendeltségi
viszonyban, tömegesen, meghatározott személyi körben kivétel nélkül adták meg az érintettek.
(4) A hozzájárulás bármely olyan formában megadható, amelynek során az érintett azonosítható, és a
hozzájárulás ténye rögzített, így különösen:
a) írásban (az érintett aláírásával);
b) az érintett egyedi azonosítását követően elektronikusan, amennyiben a hozzájárulás ténye
rögzített (naplózott);
c) elektronikus úton az érintett Ügynökség által nyilvántartott elektronikus levelezési címéről küldött
üzenetben, amennyiben az üzenet változtatások nélküli rögzítése és megőrzése biztosított.
(5) Érdekmérlegelésen alapuló adatkezeléseknél az érdekmérlegelés elvégzését és eredményét
dokumentálni kell.
(6) Különleges adat kizárólag a Rendelet 9. cikk (2) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállása esetén
kezelhető.
Előzetes tájékoztatás
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7. § (1) Ha a személyes adatokat az Egyesület az érintettől gyűjti, az adatkezelés megkezdése előtt közölni
kell vele a Rendelet 13. cikkében meghatározott információkat, így különösen, de nem kizárólag:
a) az adatkezelés célját és jogalapját,
b) az adatkezelés várható időtartamát vagy az időtartam meghatározásának szempontjait,
c) az adatkezelő és képviselője elérhetőségeit,
d) az érintettnek a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait és a jogorvoslat
lehetőségeit,
e) adott esetben a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit.
(2) Ha a személyes adatokat az Egyesület nem az érintettől gyűjti, az érintettel az adatkezelés megkezdése
előtt közölni kell a Rendelet 14. cikkben meghatározott információkat, így különösen, de nem kizárólag:
a) az (1) bekezdésben foglalt információkat;
b) a kezelt személyes adatok körét,
c) a személyes adatok forrását, illetve, hogy a személyes adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásból
származnak-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott információkat tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, főszabály szerint írásban – beleértve
az elektronikus utat is – kell közölni az érintettel.
(4) Az érintett előzetes tájékoztatásának dokumentuma az „Adatvédelmi tájékoztató”.
Titoktartási kötelezettség
8. § Az Egyesületnél adatkezelést vagy adatfeldolgozást végző alkalmazottak kötelesek a tevékenységük
során általuk megismert személyes adatokat bizalmasan kezelni és titokként megőrizni. Adatkezeléssel,
adatfeldolgozással, vagy személyes adatok megismerésével járó munkakörben csak az foglalkoztatható, aki
titoktartási nyilatkozatot tett.
Adatvédelmi hatásvizsgálat és előzetes hatósági konzultáció
9. § (1) Az Egyesület az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot végez arra vonatkozóan, hogy a
tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik, ha valamely új adatkezelés –
különösen új technológia alkalmazására, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira
tekintettel – valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.
(2) Kötelező adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni:
a) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése, így például e feltételeknek megfelelő
elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) alkalmazása esetén;
b) különleges adatok nagy számban történő kezelése esetén;
c) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt
értékelése esetén, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és
amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek;
d) azon adatkezelések esetén, amelyek a felügyeleti hatóság adatvédelmi hatásvizsgálatot kötelezően
előíró jegyzékében találhatók.
(3) Nem kell adatvédelmi hatásvizsgálatot folytatni a törvényen alapuló (kötelező) adatkezelések, és a jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelések esetén, valamint azon adatkezelések esetén, amelyek a
felügyeleti hatóság adatvédelmi hatásvizsgálat alól mentességet élvező adatkezelések jegyzékében
találhatók.
(4) A hatásvizsgálat kiterjed legalább:
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a)
b)
c)
d)

a tervezett adatkezelési műveletek módszeres leírására és az adatkezelés céljainak és jogalapjának
ismertetésére; ideértve az érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő által
érvényesíteni kívánt jogos érdeket is;
az adatkezelés céljaira figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági
vizsgálatára;
az érintettek jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára; és
a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a jogszabályoknak és e
szabályzatnak való megfelelés igazolását szolgáló, az érintettek jogos érdekeit figyelembe vevő
garanciákat és adatbiztonsági intézkedéseket..

(5) Amennyiben az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy a tervezett adatkezelés – a kockázatok
mérséklése céljából tett intézkedések hiányában – ténylegesen magas kockázattal járna, a személyes adatok
kezelését megelőzően az Egyesület konzultál a felügyeleti hatósággal.
Az érintett jogai
10. § (1) Az adatkezeléssel érintett személy jogosult
a) a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódó, a Rendeletben meghatározott információkhoz
hozzáférni,
b) a rá vonatkozó téves vagy pontatlan személyes adatok, kijavítására, helyesbítésére,
c) jogszabályban meghatározott esetekben a rá vonatkozó személyes adat törlésére, vagy az
adatkezelés korlátozására,
d) az Egyesület rendelkezésére bocsátott, rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt
elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani,
e) érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozni
személyes adatainak a Rendeletben meghatározottakon alapuló kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Egyesület személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha az Egyesület bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott érintetti jogok gyakorlását az Egyesület kérelemre biztosítja,
amelyet az Egyesület elnökéhez kell intézni a Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken. Amennyiben az
érintetti jogok gyakorlása személyes adatok megismerését eredményezi, az csak az érintett azonosítása
mellett gyakorolható, így különösen
a) írásban (az érintett aláírásával);
b) az érintett egyedi azonosítását követően elektronikusan, amennyiben a hozzáférés ténye rögzített
(naplózott);
c) elektronikus úton az érintett Egyesület által nyilvántartott elektronikus levelezési címéről küldött
üzenetben, amennyiben az üzenet változtatások nélküli rögzítése és megőrzése biztosított;
d) szóban (személyesen vagy telefonon), amennyiben az azonosítás azonosításra szolgáló
igazolvánnyal, az ügyintéző és az érintett személyes ismeretsége alapján vagy legalább négy
azonosító adat biztosított.
(3) A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy
adatait ne ismerhesse meg.
(4) Az Egyesület az érintetti jogokat az érintett számára közvetlen hozzáférést, helyesbítést vagy törlést
biztosító elektronikus eszközzel is biztosíthatja.
11. § Az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az Egyesület elnökéhez
fordulhat.
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V. fejezet
Adatközlések
12. § (1) A személyes adatok közlése belső adattovábbítás, harmadik személyhez történő adattovábbítás
külföldre történő adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal formájában valósulhat meg.
(2) Adattovábbítás, ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik, ideértve
az adatokba történő betekintés vagy kivonat készítés lehetővé tételét is. Nem minősül adattovábbításnak
az Egyesület, mint adatkezelő szervezeti rendszerén belüli adattovábbítás, az adatok adatfeldolgozó
részére történő átadása, valamint az érintett saját személyes adataihoz való hozzáférése.
(3) Harmadik országba történő adattovábbítás az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT)
tagállamain kívüli országba történő adattovábbítás.
(4) Nyilvánosságra hozatal, ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
13. § (1) Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adattovábbításra, harmadik országba vagy
nemzetközi szervezet számára történő adattovábbításra, illetve személyes adatok nyilvánosságra hozatalára
csak valamennyi vonatkozó előírás maradéktalan betartása mellett, a 16-19. § rendelkezéseinek
megfelelően kerülhet sor.
(2) Az adattovábbításról, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet számára
adattovábbításról, illetve személyes adatok nyilvánosságra hozataláról az adatkezelő dönt.

történő

Adattovábbítás külső megkeresés alapján
14. § (1) Az Egyesületen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, EGT-n belüli adattovábbításra
irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, vagy személyes adat más célból akkor továbbítható, ha e
szabályzat 6. § (1) bekezdésben foglalt valamely feltétel (jogalap) fennáll.
(2) A hozzájáruláson alapuló adatkezelésekből történő adattovábbítás esetén a hozzájárulásnak
kifejezetten az adattovábbításra is ki kell terjednie.
(3) Olyan szerződéskötés céljából, amelyben az érintett szerződő fél, valamint érdekmérlegelés alapján
adattovábbításra csak kivételesen, különösen indokolt esetben kerülhet sor, ha az adattovábbítás
jogszerűségének feltételei minden kétséget kizáróan fennállnak és igazolhatók.
(4) Nem teljesíthető olyan adatigénylés, amelyeknek jogszerűsége – az adatigénylés vagy az adattovábbítás
joglapjául szolgáló dokumentum, különösen az érintetti hozzájárulás hiányos adattartalmára, nem
egyértelmű jellegére vagy más körülményre tekintettel – nem állapítható meg egyértelműen.
(5) Az adattovábbításokra egyebekben a 6. § (2)-(6) bekezdései megfelelően alkalmazandók.
15. § (1) Az adattovábbítás körülményeit dokumentálni kell, amely tartalmazza legalább:
a) az adatkezelést végző nevét, az adatok forrásának megnevezését;
b) az adattovábbítás címzettjét és elérhetőségeit;
c) az ügyintéző munkatárs(ak) nevét, beosztását, elérhetőségeit;
d) az adattovábbítás célját;
e) az adattovábbítás jogalapját;
f) az adattovábbítás időpontját;
g) az adattovábbítással érintett személyeket;
h) a továbbított adatok körét;
i) az adattovábbítás módszerét (manuális, elektronikus, vegyes);
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(2) A dokumentálás követelményének megfelel, ha az adattovábbítás ténye és az (1) bekezdésben foglalt
adatok hitelesen (iktatva vagy naplózva) rögzítettek, különösen amelyek írásbeli levélváltás útján
valósulnak meg.
(3) Amennyiben a dokumentálás másként nem megoldható, az adattovábbításról – a jogszabályon alapuló,
rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeken alapuló adattovábbításokat kivéve – jegyzőkönyvet kell
felvenni, amely tartalmazza az (1) bekezdésben foglalt adatokat. A jegyzőkönyvet az adattovábbítást végző
vezető aláírásával hitelesíti, és egy példányát őrzi. A jegyzőkönyv elektronikus formában is elkészíthető és
tárolható, amennyiben a hitelesség egyedi személyazonosítást követő elektronikus jóváhagyással
biztosítható.
Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás
16. § (1) A harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításokra kizárólag a
Rendelet V. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően kerülhet sor. Az adattovábbításra a 15. §
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
Személyes adatok nyilvánosságra hozatala
17. § Az Egyesületben kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatalára a 14. § (1)-(5) bekezdései
megfelelően alkalmazandók.
VI. fejezet
Adatbiztonsági rendszabályok
18. § (1) Az Egyesület megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása
céljából, hogy az Egyesület az adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja, ideértve különösen a
személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének
biztosítását, integritását, rendelkezésre állását, ellenálló képességét, valamint egy incidens esetén a
személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állásának kellő időben való visszaállítását.
(2) A konkrét adatbiztonsági intézkedéseket az Egyesület a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembe vételével választja meg.
(3) A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Manuális kezelésű adatok
19. § (1) A manuális kezelésű (nem elektronikus, jellemzően papíralapú) személyes adatok biztonsága
érdekében az alábbi intézkedéseket kell foganatosítani.
a) Tűz- és vagyonvédelem: Az irattári kezelésbe vett iratokat zárható, száraz, az iratok állagának
megóvására alkalmas helyiségben kell elhelyezni.
b) Hozzáférés-védelem: A folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők
férhetnek hozzá. A személyzeti valamint a bér- és munkaügyi iratokat zárható helyiségben és zárható
lemezszekrényben, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos iratokat zárható helyiségben és zárható
iratszekrényekben, az egyéb személyes adatokat pedig legalább zárható helyiségben kell őrizni.
c) Archiválás: Az archiválást az Ügynökség iratkezelési és selejtezési gyakorlatának megfelelően kell
végrehajtani.
Az adatvédelmi incidensek eljárásrendje
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20. § (1) Amennyiben az Egyesület bármely munkatársa adatvédelmi incidens gyanúját észleli, vagy az
adatfeldolgozótól adatvédelmi incidensre vonatkozó jelzést kap, haladéktalanul értesíti az adatkezelő
adatvédelmi kapcsolattartóját, aki dönt arról, hogy az esemény adatvédelmi incidensnek minősül-e.
Adatvédelmi incidens esetén haladéktalanul rögzíti annak körülményeit, így különösen:
a) az incidens jellegét, és – amennyiben lehetséges – az érintettek körét és (becsült) számát, valamint
az érintett személyes adatok körét;
b) az incidensből eredő valószínűsíthető következményeket;
c) az incidens orvoslására tett vagy tervezett, illetve javasolt intézkedéseket, különösen azokat,
amelyek az esetleges hátrányos következmények enyhítését célozzák;
d) azon intézkedéseket, amelyeket adott esetben az érintett megtehet az esetleges hátrányos
következmények enyhítése érdekében;
e) javaslatot tesz az incidens súlyának besorolására, amely lehet (1) jelentéktelen, (2)
valószínűsíthetően kockázattal járó vagy (3) valószínűsíthetően magas kockázattal járó incidens.
(2) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az incidens észlelésétől számított 72 órán belül – a vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően – értesíti a felügyeleti hatóságot.
(3) Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, vagy az incidens hátrányos következményeinek enyhítésére az
érintett közreműködése szükséges, és nem állnak fenn a vonatkozó jogszabályi kivételek, az adatkezelő
haladéktalanul tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről A tájékoztatás tartalmazza legalább
a) az incidens jellegét, és az érintett személyes adatok körét;
b) az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban foglalt információkat.
(4) Az Egyesület a 20. § (1) bekezdésben foglalt adattartalommal valamennyi adatvédelmi incidensről
nyilvántartást vezet.
(5) Az adatkezelő listát vezet az elvileg lehetséges adatvédelmi incidensek, valamint a megtörtént
adatvédelmi incidensek típusairól. Az adatkezelő indokolt esetben intézkedési tervet készít az adatvédelmi
incidensek számának és súlyának csökkentése érdekében.
VII. fejezet
Az adatvédelem ellenőrzési rendszere
Az adatkezelő feladatai
21. § (1) Az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi előírások és szabályzatok, így különösen jelen
szabályzat rendelkezéseinek betartását az adatkezelő Egyesület elnöke – vezetői feladataival összhangban
– folyamatosan ellenőrzi.
(2) Jogszabálysértés észlelése esetén haladéktalanul intézkedik annak megszüntetéséről.
Hatályba léptető és záró rendelkezés
22. § (1) A szabályzat 2021. június 02. napján lép hatályba. Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg
az ARASHI SPORTCLUB Sportegyesület korábbi adatvédelmi szabályzata hatályát veszti.
Budapest, 2021. június 02.
Szinák Attila
elnök
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