
Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft.  

adatkezelési tájékoztatója 

az általa szervezett Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Táborral, azaz a Mátyás Táborral 
összefüggésben megvalósuló adatkezelések tárgyában 

 

A tájékoztató célja 

Jelen tájékoztató 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a 
továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján a Hegyvidéki Szabadidősport 
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági 
Táborral, azaz a Mátyás táborral összefüggésben megvalósuló személyes adatkezelésekre 
terjed ki. 

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye 

Az adatkezelő: Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. 
Címe: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. 
Adószáma: 24388153-2-43 
Elérhetősége: info@hegyvideksport.hu   
Képviseli: Móczán Mónika ügyvezető 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

név: Krajczár Antal 
cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 29. 
e-mail cím: Krajczar.Antal@hegyvideksport.hu 

I. A táborba történő online jelentkezés során megvalósuló adatkezelés 

A táborba való jelentkezésre kizárólag online módon van lehetőség, az Adatkezelő honlapján 
kifejezetten e célra létrehozott aloldalon, melynek elérhetőségi útvonala: 
https://hegyvideksport.hu/matyas-tabor/  

Kezelt adatok köre A jelentkező gyermek neve (családi- és utónév), születési helye és 
ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, iskolájának neve. 
 
A jelentkező gyermek törvényes képviselőjének neve (családi- és 
utónév), lakcíme, tartózkodási helye. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A táborba történő jelentkezési eljárás lefolytatása, a jelentkezések 
elbírálása.  

Adatkezelés 

jogalapja 

A táborba jelentkező gyermek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A jelentkező gyermek törvényes képviselői adatainak kezelésére a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi 
kötelezettség teljesítése alapján kerül sor. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező gyermek, mint 

mailto:info@hegyvideksport.hu
https://hegyvideksport.hu/matyas-tabor/
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cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében 
törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is 
szükséges, erre tekintettel az Adatkezelő a törvényes képviselők fent 
megjelölt adatait kezeli. 

Adatkezelés 

időtartama 

A kiválasztott tábori turnus végéig.  

Külsős jelentkezők esetében – tekintettel arra, hogy ők 
automatikusan várólistára kerülnek – az adatok kezelésére sikeres 
jelentkezés esetében a kiválasztott tábori turnus végéig kerül sor, 
vagy amennyiben helyhiány okán a jelentkezés nem kerül 
elfogadásra, akkor adatkezelésre kizárólag a kiválasztott turnus előtti 
hétig kerül sor. 

Adatfeldolgozó Tekintettel arra, hogy a jelentkezésre online formában kerül sor, az 
Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Automattic Inc., mint tárhelyszolgáltató; 

Eurofil Bt., mint az Adatkezelő weblapjának üzemeltetője és mint IT 
szolgáltatást nyújtója. 

Abban az esetben, ha kiválasztott tábori turnus betelt, arra jelentkezni nem lehet. Lehetőség van 
ugyanakkor arra, hogy az Adatkezelő https://hegyvideksport.hu/matyas-tabor/ oldalán 
közzétett jelentkezési felület legalján elhelyezett, Google Forms formanyomtatvány kitöltésével 
az érintett várólistára történő felvételét kérje. A jelentkezések elbírálására üresedés esetében 
időrendi sorrendben kerül sor. 

Kezelt adatok köre A jelentkező gyermek neve (családi- és utónév), születési helye és 
ideje, lakóhelye, iskolájának neve. 
 
A jelentkező gyermek törvényes képviselőjének neve (családi- és 
utónév), lakcíme. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A kiválasztott tábori turnus vonatkozásában várólistára kerülés, a 
jelentkezések elbírálása.  

Adatkezelés 

jogalapja 

A táborba jelentkező gyermek adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja alapján, a szerződés megkötését megelőzően az 
érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. 

A jelentkező gyermek törvényes képviselője adatainak kezelésére a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján jogszabályi 
kötelezettség teljesítése alapján kerül sor. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 2:14. §-a alapján a jelentkező gyermek, mint 
cselekvőképtelen kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében 
törvényes képviselője jár el. Korlátozottan cselekvőképes kiskorú 
esetében pedig a Ptk. 2:12. §-a alapján jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása is 
szükséges, erre tekintettel az Adatkezelő a törvényes képviselők fent 
megjelölt adatait kezeli. 

Adatkezelés 

időtartama 

Sikeres jelentkezés esetén a kiválasztott tábori turnus végéig.  

https://hegyvideksport.hu/matyas-tabor/
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Amennyiben helyhiány okán a jelentkezés nem kerül elfogadásra, 
akkor adatkezelésre kizárólag a kiválasztott turnus előtti hétig kerül 
sor. 

Adatfeldolgozó Google Ireland Limited (a docs.google.com/forms felületen 
keresztül; székhely: Írország, Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4.; kapcsolattartó: Google Kft). Az adatfeldolgozót a várólistára való 
jelentkezés, a regisztráció adminisztrációja céljából vesszük igénybe 

 

II. Táplálékallergia okán igénybe veendő speciális étkezés igénylésével, biztosításával 
összefüggésben megvalósuló adatkezelés 

Kezelt adatok köre A jelentkező gyermek neve (családi- és utónév), születési helye és 
ideje, lakóhelye, anyja neve, táplálékallergiájára vonatkozó adatok, 
speciális étrendje vonatkozásában releváns egyéb adatok. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A táborba jelentkező gyermek speciális étkezési igényének megfelelő 
étkeztetés biztosítása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

Fenti adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján, az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel mellett. A hozzájárulás 
megadására kifejezett formában, az erre szolgáló jelölőnégyzet 
bepipálásával és a kapcsolódó dokumentum feltöltésével kerül sor. 

A hozzájárulás önkéntes, tekintettel arra, hogy a hozzájárulás 
megadásának hiányában az Adatkezelő, mint táborszervező 
biztosítja, hogy a gyermek a magával hozott ételt fogyassza el. 

Adatkezelés 

időtartama 

A kiválasztott tábori turnus végéig.  

Adatfeldolgozó Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó dokumentumokat a jelentkezési 
felületre kell feltölteni, az alábbi adatfeldolgozók igénybevételére 
kerül sor: 

Automattic Inc., mint tárhelyszolgáltató; 

Eurofil Bt., mint az Adatkezelő weblapjának üzemeltetője és mint IT 
szolgáltatást nyújtója. 

 

III. A gyermek egészségügyi állapotával kapcsolatos adatkezelés (egészségügyi nyilatkozat) 

Az Adatkezelő, mint a tábor szervezője a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának 
egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben meghatározottak szerint 
köteles kezelni a gyermek megfelelő egészségi állapotát alátámasztó, az NM rendelet 2. számú 
mellékletében meghatározott adatokat. 

Kezelt adatok köre a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 
feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: 
NM rendelet) 2. sz. mellékletében meghatározott adatok1 

 
1 NM rendelet 2. sz. melléklet alapján: A gyermek neve 

2. A gyermek születési dátuma 
3. A gyermek lakcíme 
4. A gyermek anyjának neve 
5. Nyilatkozat arról, hogy 
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Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotának 
igazolása. 

Adatkezelés 

jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az NM rendeletben 
meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Adatkezelés 

időtartama 

A kiválasztott tábori turnus végéig.  

Adatfeldolgozó − 

 

IV. Tábordíj fizetésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés  

A táborban való részvétel feltétele az előzetesen meghatározott mértékű tábordíj megfizetése. E 
tábordíjat – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a Ptk. 2:14. §-ában foglaltakra – a résztvevő 
gyermek törvényes képviselője a saját folyószámlájának terhére az Adatkezelő 12001008-
01395252-00100006 számú, Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett számlára átutalással teljesítheti.  

Lehetőség van továbbá a tábordíjnak – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és a Ptk. 2:14. §-ában 
foglaltakra – a részvevő gyermek törvényes képviselője által az OTP SimplePay rendszeren 
keresztül, bankkártyával kiegyenlíteni. 
 

IV.1 A tábordíj banki átutalás útján történő megfizetése esetén megvalósuló adatkezelés 
 

Kezelt adatok köre A táborban részvevő gyermek – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és 
és a Ptk. 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve 
(vezeték-, és utónév), bankszámlaszáma, a tábordíj összege, az 
átutalás ideje. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja Tábordíj megfizetése. 

Adatkezelés 
jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a táboroztatásra 
irányuló szerződés teljesítése.  

Adatkezelés 
időtartama 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 
alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítése érdekében 8 év. 

Adatfeldolgozó FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft., mint 
könyvelési szolgáltatást végző; 
Progen Kft. mint az elektronikus számlázóprogram üzemeltetője. 

 

  

 
5.1. a gyermeken nem észlelhetőek az alábbi tünetek: 
5.1.1. Láz 
5.1.2. Torokfájás 
5.1.3. Hányás 
5.1.4. Hasmenés 
5.1.5. Bőrkiütés 
5.1.6. Sárgaság 
5.1.7. Egyéb súlyosabb bőrelváltozás, bőrgennyedés 
5.1.8. Váladékozó szembetegség, gennyes fül- és orrfolyás 
5.2. a gyermek tetű- és rühmentes 
6. A nyilatkozatot kiállító törvényes képviselő neve, aláírása, lakcíme, telefonos elérhetősége 
7. A nyilatkozat kiállításának dátuma 
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IV.2 A tábordíjnak az OTP SimpePay használata útján történő megfizetése esetén 
megvalósuló adatkezelés 

A tábordíj megfizetésére lehetőség van az OTP SimplePay használatával, azaz online bankkártyás 
fizetés útján is. Az OTP SimplePay felület üzemeltetését, azaz az OTP SimplePay Szolgáltatás 
nyújtását az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.) végzi. 

Fentiekre tekintettel a tábordíj megfizetése végett az Adatkezelő weboldala az érintettet az OTP 
SimplePay oldalára navigálja, ahol a bankkártyaadatai megadásával lehetősége van arra, hogy a 
tábordíj összegét kiegyenlítse. Az Adatkezelő az érintett bankkártya adatait nem kezeli. 

A tábordíj összegének kiegyenlítésével összefüggésben az Adatkezelő kizárólag az OTP 
SimplePay használatát lehetővé tevő, illetve az Adatkezelő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 
bankszámláján történő jóváírással összefüggésben kezelik az érintett személyes adatait az alábbiak 
szerint. 

Kezelt adatok köre A táborban részvevő gyermek – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és 
és a Ptk. 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének neve 
(vezeték-, és utónév), e-mail címe, IP címe, bankszámlaszáma, a 
tranzakció azonosítója, a tábordíj összege, az átutalás ideje. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A tábordíj megfizetése. 

Adatkezelés 
jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a táboroztatásra 
irányuló szerződés teljesítése. 

Adatkezelés 
időtartama 

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 
alapján a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó 
kötelezettség teljesítése érdekében 8 év. 

Adattovábbítás a fizetési tranzakció lebonyolítása érdekében a táborban résztvevő 
gyermek törvényes képviselőjének neve (vezeték-, és utónév), e-mail 
címe, IP címe, továbbá a tábordíj összege, az OTP Mobil Szolgáltató 
Kft. felé továbbításra kerül. Az OTP Mobil Szolgáltató Kft. által 
ellátott adatkezelési tevékenység részletes leírását a SimplePay 
Általános Szerződési Feltételében, illetve Adatkezelési 
tájékoztatójában, az alábbi linkeken tekintheti meg: 
https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/ , 
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/   

Adatfeldolgozó OTP Mobil Szolgáltató Kft., aki az OTP SimplePay szolgáltatást 
nyújtja. 

V. Tábordíj kedvezménnyel összefüggésben megvalósuló adatkezelés 

Étkezési térítési díjkedvezményre kizárólag a Közép-Budai Tankerületi Központ 
fenntartásához tartozó XII. kerületi intézménybe járó vagy XII. kerületi állandó lakóhellyel 
rendelkező tanulók jogosultak.  

Kezelt adatok köre 
A táborban részvevő gyermek és törvényes képviselőjének 
személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, 
lakcím), az érvényesíthető díjkedvezmény mértékére vonatkozó 
adatok. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A tábordíj vonatkozásában étkezési térítési díjkedvezmény nyújtása.  

https://simplepay.hu/kereskedo-aszf/
https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/
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Adatkezelés 
jogalapja 

Fenti adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján, az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a GDPR 9. cikk 
(2) bekezdés a) pontjában rögzített feltétel mellett. A hozzájárulás 
megadására kifejezett formában, az erre szolgáló jelölőnégyzet 
bepipálásával és a kapcsolódó dokumentum feltöltésével kerül sor. 

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatok kezelésére az érintett által kiválasztott tábori turnus 
végéig, a végszámla kiállításáig kerül sor. 

Adatfeldolgozó Tekintettel arra, hogy az étkezési térítési díjkedvezmény 
vonatkozásában az online jelentkezési felületen szükséges 
nyilatkozni, az alábbi adatfeldolgozók igénybevételére kerül sor:  

Automattic Inc., mint tárhelyszolgáltató; 

Eurofil Bt., mint az Adatkezelő weblapjának üzemeltetője és mint IT 
szolgáltatást nyújtója. 

VI. Számviteli kötelezettség teljesítése, számlázási adatok kezelése 

Kezelt adatok köre 
A táborban részvevő gyermek – figyelemmel a Ptk. 2:12. §-ában és 
és a Ptk. 2:14. §-ában foglaltakra – törvényes képviselőjének 
számlázási neve (vezeték-, és utónév) és számlázási címe, a tábordíj 
összege, a fizetés módja, a tranzakció azonosítója, továbbá az arra 
vonatkozó adatok, hogy a tábordíj melyik tábori turnusra 
vonatkozik.  

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A tábordíj megfizetésével összefüggésben számlakiállítás, az 
Adatkezelőt terhelő számviteli kötelezettség teljesítése, azaz a 
könyvviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok 
megőrzésére irányuló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben 
meghatározott jogszabályi kötelezettség teljesítése. 

Adatkezelés 
jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség 
teljesítése, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 
bekezdése szerint. 

Adatkezelés 
időtartama 

A számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi 
kötelezettség teljesítése, azaz a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 8 év. 

Adatfeldolgozó FÁBER Üzemeltető, Városfejlesztő és -fenntartó Kft. mint 
könyvelési szolgáltatást végző; 
 
Progen Kf,t. mint az elektronikus számlázóprogram üzemeltetője 

VII. A tábor során a táborban résztvevők vonatkozásában kép-, illetve hangfelvételek 
készítése és közzététele vonatkozásában megvalósuló adatkezelés 

 Az Adatkezelő által szervezett tábor során kép-/és vagy hangfelvételek készülhetnek, amely 
felvételeket az Adatkezelő a saját weboldalán, a www.hegyvideksport.hu honlapon a Társaság 
Facebook, illetve Instagram oldalain (www.facebook.com/hegyvidekisport és 
www.instagram.com/hegyvidekisport), ill. a Hegyvidéki Önkormányzat honlapján 
(www.hegyvidek.hu) közzé tehet, azok felhasználásával írásbeli összefoglaló hírt, bejegyzést 
készíthet. Készülhetnek és közzétételre kerülhetnek tömegfelvételnek minősülő felvételek, illetve 
olyan felvételek, amelyeken kizárólag néhány érintett vagy egyedül az érintett szerepel. 

http://www.hegyvideksport.hu/
http://www.facebook.com/hegyvidekisport
http://www.instagram.com/hegyvidekisport
http://www.hegyvidek.hu/


7 
 

 Az Adatkezelő ezen adatkezelést a saját szervezésű nyári napközis táborának, a Hegyvidéki 
Gyermek- és Ifjúsági Tábor, ismertebb nevén a Mátyás Tábor népszerűsítése, a tábori 
programjainak minél szélesebb körrel való megismertetése végett folytatja. 

Kezelt adatok köre 
A táborban részvevő gyermek kép-/ és vagy hangmása. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja Az Adatkezelő saját szervezésű nyári napközis táborának, a 
Hegyvidéki Gyermek- és Ifjúsági Tábor, ismertebb nevén a Mátyás 
Tábor népszerűsítése, a tábori programjainak minél szélesebb körrel 
való megismertetése. 

Adatkezelés 
jogalapja 

Az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pontja alapján az Adatkezelőnek a nyári napközis tábora 
népszerűsítéséhez, a tábori programjai minél szélesebb körben 
történő megismertetéséhez, ezen belül is mozgáskultúra, az 
egészséges életmód és teljes élet értékeinek hirdetéséhez, 
fellendítéséhez, a kis közösségek építéséhez, ezáltal pedig az 
Adatkezelő programjainak és profiljának bemutatásához fűződő 
jogos érdeke.  

Amennyiben a felvételek készítésének és az Adatkezelő által történő 
közzétételének célja kifejezetten az érintett ábrázolása, úgy az adatok 
kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján 
az érintett hozzájárulása. E hozzájárulást – figyelemmel a Ptk. 2:12. 
§-ában és és a Ptk. 2:14. §-ában foglaltakra – a táborban résztvevő 
gyermek törvényes képviselője kifejezett formában, írásbeli 
nyilatkozat útján tesz meg. 

Adatkezelés 
időtartama 

Amennyiben az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke, akkor az 
adatok tárolásának időtartama legfeljebb az Adatkezelőnek a 
honlapja, illetve a közösségi oldalon létrehozott felhasználói fiók 
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységének megszűnéséig tart. 
Ebben az esetben az adatkezelés időtartama alatt az érintett, illetve 
törvényes képviselője a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 
Amennyiben az adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, az adatok 
tárolásának időtartama legfeljebb az Adatkezelőnek a honlapjának, 
illetve a közösségi oldalon létrehozott felhasználói fiók 
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységének megszűnéséig tart. 
Ebben az esetben az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását 
bármikor visszavonja, ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt 
személyes adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem 
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét.  
 
Fenti adatkezelési időtartamok lejártát megelőzően az adatkezelő 
egyoldalú döntése alapján bármikor jogosult azok eltávolítására. 

Adatfeldolgozó Automattic Inc., mint tárhelyszolgáltató; 

Eurofil Bt., mint az Adatkezelő weblapjának üzemeltetője és mint IT 
szolgáltatást nyújtója; 
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Facebook Inc. mint az Adatkezelő Facebook és Instagram oldalának 
tárhelyszolgáltatója és üzemeltetője; 

Netkir Zrt., mint a hegyvidek.hu oldal tárhelyszolgáltatója és 
üzemeltetője. 

VIII. A táborban részvevő gyermek törvényes képviselőinek tájékoztatása érdekében 
megvalósuló adatkezelés 

 

Kezelt adatok köre A táborban részvevő gyermek törvényes képviselőinek e-mail címe 
és telefonszáma. 

Adatok forrása Az érintett. 

Adatkezelés célja A táborba jelentkező, illetve a táborban résztvevő gyermek törvényes 
képviselőinek tájékoztatása, a velük való kapcsolattartás. 

Adatkezelés 
jogalapja 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos 
érdeke a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú törvényes képviselőivel való kapcsolattartás, ennek 
keretében tájékoztatás a jelentkezés elbírálásával kapcsolatban, 
továbbá a táborban való részvételhez kapcsolódóan létrejött 
szerződéses jogviszony alapján meghatározott kötelezettségek 
teljesítése, illetve jogok gyakorlása tárgyában, illetve a tábor során a 
gyermekkel összefüggésben felmerülő bármely kérdésben. 
 
A törvényes képviselő, mint érintett jogosult arra, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a fenti kezelése ellen. Tiltakozása esetén az Adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek a törvényes képviselő érdekeivel, 
jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Adatkezelés 
időtartama 

A kiválasztott tábori turnus végéig. Amennyiben helyhiány okán a 
jelentkezés nem kerül elfogadásra, akkor adatkezelésre kizárólag a 
kiválasztott turnus előtti hétig kerül sor. 

Adatfeldolgozó − 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, azt az érintett bármikor visszavonhatja akár 
szóban, akár az info@hegyvideksport.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel. Ebben az 
esetben a hozzájárulás keretében megadott, illetve megküldött személyes adatok törlésre 
kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor: 

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,  
- hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, 
- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 
- a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti, 
- kérheti az adatkezelés korlátozását. 

 

mailto:info@hegyvideksport.hu
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Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott 
érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az 
adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon 
(arról, hogy)  

- az adatkezelő azokat milyen célból kezeli, 
- mi jogosítja fel az adatkezelőt az adatok kezelésére (jogalapjáról),  
- mikortól és meddig kezeli az adatkezelő az adatait (időtartamáról), 
- milyen adatokat kezel az adatkezelő, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, 
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,  
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 
- jogorvoslati lehetőségeiről. 

 
A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az adatkezelő legkésőbb egy hónapon 
belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további 
másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 
számíthat fel.  

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az 
érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri 
az adat módosítását. Az adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha 
igen, akkor módosíthatja-e a régit. 

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az adatkezelő az 
adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, 
hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett 
adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az érintettet értesíti.  

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, 
hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem 
nélkül törölje, ha:  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap 

az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé, 
- az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, 

és annak még nem tett eleget. 
 

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az 
alábbiak valamelyike teljesül: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. 
 

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 
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más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve 
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés az adatkezelés 
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait 
kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden 
esetben kivizsgálásra kerül.  

Az Adatkezelő adatvédelmi szabályzata a http://hegyvideksport.hu/adatvedelem/ linkre 
kattintva, vagy a Társaság székhelyén érhető el. 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő kezeli az adatait, vagy 
közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; E-mail/Levelezési 
cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; 1363 Budapest, Pf.: 9., honlap: www.naih.hu). 

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül 
jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a 
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) 
nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 

Záró rendelkezések 

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos. 

Budapest, 2021. április 30. 

Móczán Mónika 
ügyvezető 

http://hegyvideksport.hu/adatvedelem/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

