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2018, május Zí-ta hatalyba Iép az Európai Unió egységes adatvédelmi rendelete, amelyet
magyaT viszonylatban kiegészít az információs önrendelkezési jogról és aZ

információszabadságrőI szőlő 207i. évi CXII. törvény. Ennek követkeáében jelentősen

szigorodnak a személyes adatok kezelésére vonatkozó elvárások.

Az Európai Parlament kihirdette az ÁItaténos Adatvédelmi Rendeletet (General Data
Protection Regulation - GDPR, 2016l679lEU), A rendelet fő célja azEU-n belüli egységes
adatkezelési joggyakorlat megtererntése az adatok szabad áramlása miatt.

Az Általanos Adatvédelmi Rendeletet (a továbbiakbarr: Rendelet) jellegéből fakadóan nem

sziikséges áttiltetnl a tagállamok jogrendszerébe, de a'jelenleg hatalyos adatvédelmi
törvényeket sziikséges hozzá igazitant.

A Budai FC Sporteryesület az alábbiak szerint felkészült a rendelet hatályba lépésére.

1. Ügyfelek, alkalmazottak, játékosok, szerződéses partnerek személyes adatait trároljuk.

2. Nem dolgozunk fel speciális kategóriájú személyes adatokat (biometrikus-,
egészségügyi adat).

3. A személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint gyujtjiik.
4. Kizárőlag a szükséges személyes adatokat kezeljiik, és a sziikséges időtartamig

tároljuk.
5. Nyilvantartást vezeti,ink a személyes adatok gyűjtéséről és azok megosztásiáról, és

rend szere s e n ellenőizziik őket.
6. Azérzékenylmagránjellegű adatokhoz csak az illetékes személyek ferhetnek hozzá.
7. Technikai és szervezeti intézkedések, aqelyek biáosítjak az adatalanyok részére a

következő jogokat: az aőatalarryok nem férhetnek bozzá a feldolgozott,adataikhoz,
személyes módosítási lehetőséget biáosítunk a rögzítelí sZemélyes adatok
pontatlansága esetén, személyes adataik végleges törlése - az e|felejtéshez valÓ jog
biztosított, direkt marketing letiltásrának lehetósége, a tárolt adatok nem hordoáatók.

8, A szervezetíinknél kulcsfontosságú pozíciót betöltő és döntéshozó személyek tisáában
vannak a GDPR szerinti szabályváltozásokkal.

9. Az adatfeldolgozást végző beosáottai ki vannak képezve az adatvédelemmel
kapcsolatos kötelezettségeket és jogokat illetően.

10, Adatfeldolgoző munkatarsaink tisztábanvannak akőze|gő GDPR változásokkal.

Adatkezelő : Budai Futball Club Sportegyesület

Székhely: 1021 Budapest, Kuruclesi út 33/c, fsá. 1.

E-mail: lgybenelux@freemail.hu

T elefonszám : +3 6209 41 645 6

Adószáma:



Az adatkezelés célja: r-+rregrendelésekkel, ájékoúatással, ügyintézéssel kapcsolatos e-
mailek, tizenetek küldése, infoimáció iáramlás, céges levelezés, ügyintézés.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: megrendelések esetén a
számviteli törvény szerint 7 évig tároljuk, egyéb esetben a téma lezátását követően azonnal
toroUuK.

Következő személyes adatokat kezeljtik az alábbi célból.

Név: kapcsolattar|ásra, információ áramlásr4 személy megszólítása, ájékoztatás4
megrendelé s, szétmlázás, ügyintézés.

B-mail cím: egyéni, és közösségi információk közlésére, kapcsolattartás, levelezés
válaszadási lehetőségére.

Telefonszám: kapcsolattartás, időpontok egyeáetése, visszajelzések, szerződések.

Nem küldtink kéretlen hírlevelet. A tárolt adatokat nem adjuk át senkinek, és nem használjuk
fel marketing célokra sem. A levelezést annak lezfuásaután haladéktalanul töröljiik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jo gok:

Kérelmeáető az adatkezelőtő| a vonatkozó személyes adatokhoz valő hozzáfétés, azok
helyesbítése, törlése vagy kezelésének további korlátozása. Tiltakoáat az 1lyen jellegű
személyes adatok kezelése ,ellen, valamint joga yarl az adathordoáatősághoz, továbbá a
hozzájárulas bármely időp ontban vis szavonható.

A személyes adatokhoz valrő hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kpzelésének
korlátozását, az adatok hordozhatőságát, az adatkezelések elleni tiltakoást az alábbi
módokon tudj a keZdeményezni. E-mail : 1gybenelux@freemail.hu. Tel. : +3 620 9 41 645 6.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájéttulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az azlnfoftt.
5. § (1) bekezdése.

Az Ön álál tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse egyesületünket, így lehetőség

nyílik an4 hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent
meqtesziink. hog}, a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Önmegítélése szerint a jogszení állapot nem állítható helyre, értesítse erről a

hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf,: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22lc
Telefon: +36 (1) 391.1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL htlps:/inaih.hu

koordinátrák : E 47'30' 56"; K 1 8o59'57"



Az adatkezelés alapj á ul sz ol gáló j o gszab ályok

- AZEURÓPAI PARLAMENT ES A TANÁCS (E[D 2016/679 RENDELETE (2016.

április 27.) atermészetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében

történő védelméról és az ilyen adatok szabad aramlásáról, valamint a95l46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

- 20t1. évi CXII. törvény * infor^á"iós önrendelkezési jogr őI és az

információ szabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéItírt anyagvédelméről szóló 1995.

évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló

33512005. CXII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatasok, valarrint aZ

infonnációs trirsadalommal összefugg ő szolgá|taások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Budapest, 20l 8,május 25.


