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A Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésében lévő Duna-Ipoly Tanuszoda 

területén megrendezett „Ötpróba a szobi Duna-Ipoly Tanuszodában” 

programon történő képfelvétel (fotó) készítésével összefüggő személyes adat 

kezelés tájékoztatója 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendezvény nyilvános esemény, a Nemzeti Sportközpontok a 

rendezvényről történő tájékoztatás részeként és érdekében a helyszínen résztvevőkről fotót 

készíthet, illetve tehet közzé a https://mnsk.hu/hirek hivatalos weboldalán.  
 

1. Az adatkezelő adatai 

 cégnév:      Nemzeti Sportközpontok (NSK)   

 székhely:    1146. Budapest, Hermina út 49. 

 törzskönyvi azonosító szám (PIR):  598152 

 telefonszám:     +36 1 471 4100 

 e-mail:      titkarsag@mnsk.hu 

A továbbiakban: Adatkezelő vagy NSK 
 

1.1. Az adatvédelmi tisztviselő 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és az 

általános adatvédelmi rendelet szerinti jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az 

adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@mnsk.hu. 

 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogszabályok 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi 

rendelet, vagy GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól1 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 

2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) 
 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 

A kezelt személyes 

adat 

Az adatkezelés célja 

 

Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés 

időtartama 

a rendezvény területén 

megjelenő személy fotója,  

(arcképmás, testi, 

fiziológiai jellemzők illetve 

a fotón rögzített 

tevékenysége) 

a rendezvény történéseinek 

megörökítése, valamint arról a 

nyilvánosság tájékoztatása 

(A rendezvényen készült 

fotóknak az Adatkezelő hivatalos 

weboldalán történő 

megjelentetése az esemény 

illusztrálásaként) 

az érintett hozzájárulása 

kiskorú érintett esetén a 

törvényes képviselő (szülő) 

hozzájárulása 

 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

a fel nem használt (pl. 

Weboldalra el nem 

helyezett) fotókat a 

rendezvényt követő 3. 

munkanapig törli az 

Adatkezelő 

                                                           

1 A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő fogalmakat a GDPR 4. 

cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk. 

mailto:dpo@mnsk.hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
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Az Adatkezelő csak az érintettektől (vagyis a rendezvényen részt vevőktől) származó adatot 

kezel. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, hozzájáruláson alapul.  

FIGYELEM! 

Az Ön, mint érintett hozzájárulásának minősül az is, amennyiben a megfelelő tájékoztatást 

követően az esemény megrendezésére szolgáló területre (2628 Szob, Széchenyi sétány 579. hrsz.; 

Duna-Ipoly Tanuszoda) belép, illetve ott tartózkodik. Ebben az esetben a rendezvény területére 

való belépéssel – mint egyértelmű megerősítő cselekedettel – járul hozzá az adatkezeléshez, az 

Ön, illetve a törvényes képviselete alatt álló kiskorú tekintetében. 

 

4. A hozzájárulás visszavonásának módja 
Az adatkezelés a weboldalon elhelyezett fotók esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ön bármikor 

jogosult a hozzájárulását visszavonni a szobtanuszoda@mnsk.hu e-mail címre küldött visszavonó 

nyilatkozatával, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét. A törvényes képviselő (szülő) jogosult a kiskorú gyermeke személyes adatainak 

kezelése tekintetében tett hozzájárulást is visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén az 

Adatkezelő 72 órán belül törli az adatokat.  
 

A hozzájárulás visszavonása kapcsán felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Ptk. 2:48. § értelmében: 

Nincs szükség az érintett hozzájárulására a kép-, illetve hangfelvétel elkészítéséhez és az elkészített 

felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 

 

5. A kezelt személyes adatok továbbításának esetei és címzettjei 
Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóval szerződött, amely szolgáltató biztosítja az Adatkezelő 

weboldalának működése körében képződő adatok tárolását (külső tárhely) 
 név:  MediaCenter Hungary Kft. 
 székhely: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6 
 elérhetőség: tel: 06 76 575 023 

 

6. Adattovábbítás harmadik (EGT-n/EU-n kívüli) országba 

Az Adatkezelő nem végez az EGT-n kívülre irányuló adattovábbítást.  

7. A kezelt személyes adatok védelme 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított 

legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér 

lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra 

hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés 

során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla 

továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a 

kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.  

 
8. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán az érintett jogosult: 

 a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

 pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

 hozzájárulását bármely időpontban visszavonni, kezelt személyes adatainak törlését kérni, 

amennyiben az adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra 

már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;  
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 személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles 

körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt 

kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul, 

továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti; 
 személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága 

vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig); 

 sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

9. A jogorvoslat joga 

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán 

jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem 

megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal 

fordulni. 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

 megnevezés:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
 cím:   1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 
 e-mail:   ugyfelszolgalat@naih.hu 
 telefon:   (1) 391 1400 

Jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, amennyiben 

megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió kötelező jogi 

aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az 

Adatkezelőnél érdeklődjön a titkarsag@mnsk e-mail címen, vagy a +36 1 471 4101 telefonszámon, 

mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges információk nála állnak 

rendelkezésre.  

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása 

mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések tisztázására, 

illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseiről, 

továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz, a hozzá 

fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt. 

 

Szob, 2020. augusztus 22. 
 


