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Hatályba lépés napja: 2021.08.25. 

1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1.1 A Tájékoztató célja 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a SPIRIT 

SC (székhely: 1116 Budapest, Kamilla utca 3., képviseli: Baranyai Judit Réka elnök, email cím: 

info@spiritsc.hu, a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott 

adatkezelési gyakorlatról. 

1.2 A Tájékoztató hatálya 
A Tájékoztató az Egyesület az ebben a pontban rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett 

természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik. 

Az Egyesület adatkezelési tevékenységei: 

1. az egyesületi tagok (triatlon, szenior úszás, atlétika, kerékpár) és azok kapcsolattartói adatai, 

a papír alapú „belépési nyilatkozat” és az ezáltal, az adatok elektronikus adatbázisban történő 

tárolása útján megvalósuló adatkezelés 

2. az Egyesület által szervezett eseményeken résztvevők és azok kapcsolattartói adatai 

elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés 

3. az egyesületi tagok email adatainak kezelése az elektronikus kapcsolattartás érdekében. 

4. az egyesület fizetési rendszere: A MotiBro program által nyilvántartott, a program 

adatbázisában történő tárolás útján megvalósuló adatkezelés, amelyre a Motibro Kft adatkezelési 

szabályzata vonatkozik. 

5. az egyesület fizetési rendszere: a Barion fizetési rendszer által nyilvántartott, a barion 

adatbázisában történő tárolás útján megvalósuló adatkezelés, amelyre a Barion adatkezelési 

szabályzata vonatkozik (a Barion számára megadott adatokat – pl kártyaszám -az Egyesület nem 

ismeri meg, azokba betekintést nem nyerhet). 

1.3 A Tájékoztató elérhetősége 

Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a spiritsc.hu honlap főoldalán. 

1.4 Irányadó jogszabályok 

Az Egyesület kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a 



továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. 

1.5 A személyes adatok valódisága, pontossága 

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja az Egyesület részére és az ilyen módon szolgáltatott 

személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. 

1.6 Adatbiztonság 
Az Egyesület elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt. Az Egyesület a személyes 

adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes 

adatok biztonságát szolgálja. 

2 EGYES ADATKEZELÉSEK 

2.1 Egyesületi tagok, az egyesület által szervezett egyéb eseményeken résztvevők 

személyes adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló 

adatkezelés 

Az adatkezelés folyamata: 

Az Egyesület a fenti személyek személyes adatait elektronikus adatbázisban tárolja 

kapcsolatfelvétel/kapcsolattartás, versenyeztetéssel kapcsolatos ügyintézés és kommunikáció 

céljából. 

Ezen túlmenően a versenyeken, egyesületi találkozókon, az egyesület által szervezett eseményeken 

készült fotókat az Egyesület a honlapján megjeleníti, amennyiben ehhez a tag/törvényes képviselője 

hozzájárul. A hozzájáruló (vagy a hozzájárulást megtagadó) nyilatkozatot a belépéskor teheti meg a 

tag, amely nyilatkozatot bármikor jogosult módosítani. Emellett bármely, a honlapon megjelenő fotót 

a rajta szereplő valamely személy kérése esetén az Egyesület a lehető legrövidebb időn belül 

eltávolítja honlapjáról. 

A kezelt személyes adatok: 

Név, Telefonszám, Lakcím, E-mail cím, Születési idő, Anyja neve 

Az adatkezelés célja: 

Az Egyesületi tagok személyes adatai kezelésének célja az Egyesület által nyújtott sportszolgáltatási 

szerződés létrejötte és a szolgáltatás teljesítése, az ehhez kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás. Az 

adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) és f) pontja szerinti jogalapokon kerül sor, azaz az adatkezelés 

az Egyesület és a tagok között létrejövő szerződés megkötéséhez, a megkötött szerződés 

teljesítéséhez, továbbá az Egyesület azon jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges, hogy az 

egyesületi tagokkal kapcsolatot tudjon tartani. 

Az adatkezelés időtartama: 

Az Egyesület a tagok adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve 

azt követően határozott ideig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-alapján 8 évig, 2017. 



december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése 

és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. 

törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján meghatározott adójogi elévülési ideig 

kezeli. Ennek megfelelően az Érintett személyes adatait is a fent meghatározott ideig. 

Adatfeldolgozó: 

Az egyesület tagjai tekintetében: Spirit Sport Klub (Székhely/levelezési cím: 1116 Budapest, Kamilla u. 

3., Nyilvántartási szám: 01-02-0009938, Adószám: 18176386-1-43, Telefonszám: +36 30 630 6679, E-

mail: info@spiritsc.hu, Honlap: spiritsc.hu) 

A MotiBro rendszert használók tekintetében: MotiBro Szolgáltató Kft. (Székhely: 4482 Kótaj, Kert utca 

1., Cégjegyzékszám: 15 09 084077, Adószám: 25852419-2-15, email: support@motibro.com) 

3 ÉRINTETT JOGAI 
Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. 

3.1 Tájékoztatáshoz való jog 

Az Érintett jogosult arra, hogy az Egyesület által kezelt személyes adatai vonatkozásában az 

adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. 

Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg az Egyesület részére személyes adatait, az 

Egyesület a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget. 

3.2 Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk) 
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Egyesület pontosan mely személyes 

adatait kezeli. Kérésére az Egyesület tájékoztatást ad, továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés 

céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 

adatait). Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni az Egyesülettől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti 

hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől 

szerezett be az Egyesület, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. 

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát az Egyesület díjmentesen az Érintett 

rendelkezésre bocsátja. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a 

tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy az Egyesület az információkat széles körben használt 

elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A 

másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

3.3 Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk) 

Az Érintett jogosult kérni, hogy az Egyesület helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes 

adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak - figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett 

kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a 

személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles 

nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása 

is szükséges. 
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3.4 Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. 

cikk) 

Az Érintett bármikor kérheti az Egyesülettől személyes adatai törlését, amely kérésnek az Egyesület 

köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Egyesület 

gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

b) az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az Egyesület közérdeken 

vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés 

céljából történő adatkezelés ellen; 

d) a személyes adatokat az Egyesület jogellenesen kezelte; 

e) a személyes adatokat az Egyesületre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Amennyiben az Egyesület nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden 

ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további 

adatkezelőket a törlési kötelezettségről. 

 

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyesületre alkalmazandó jog szerinti 

kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve 

közérdekből vagy az Egyesületre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében 

végzett feladat végrehajtása céljából; 

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

3.5 Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk) 

Az Érintett kérheti, hogy az Egyesület korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Egyesület ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 



b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

c) az Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

d) az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és 

idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy az 

Egyesület adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben. 

 

A korlátozás ideje alatt az adatot az Egyesület csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem 

végez, kivéve ha  

i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy  

ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

szükséges, továbbá,  

iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy  

iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli. 

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról az Egyesület az Érintettet előzetesen 

abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte. 

Az Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat az Érintett által kért és az Egyesület által végrehajtott 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot 

közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett 

kérésére az Egyesület tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az 

előzőek szerint tájékoztatott. 

3.6 Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak közérdekből vagy az Egyesület, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 

szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, 

kivéve, ha 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. 

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok, közvetlen 

üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az 

a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban 

közvetlen üzletszerzési célból az Egyesület nem kezeli. 



 

3.7 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk) 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy 

panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye 

vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá 

vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti. 

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. 

Péterfalvi Attila, www.naih.hu). 

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az 

Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, 

ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni. 

 

3.8 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

(GDPR 78. cikk) 

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett 

jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével 

szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az 

Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes 

felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az 

Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak 

eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti 

tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel). 

  

3.9 Az Egyesülettel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk) 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti 

hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult 

bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint az Egyesület a személyes adatait 

nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait. 

Az eljárást az Egyesület tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell 

megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam 

bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal). 

 



4 AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE, KÉRELMÉNEK 

ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL AZ EGYESÜLETTEL 
Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) 

személyesen juttassa el az Egyesület székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg az Egyesület e-mail 

elérhetőségére. 

 

Az Egyesület/Adatkezelő adatai, elérhetőségei: cégnév:  

Név: Spirit Sport Klub (SPIRIT SC) 

Székhely/levelezési cím: 1116 Budapest, Kamilla u. 3. 

Nyilvántartási szám: 01-02-0009938 

Adószám: 18176386-1-43 

Képviselő: Baranyai Judit Réka 

Telefonszám: +36 30 630 6679 

E-mail: info@spiritsc.hu 

Honlap: spiritsc.hu 

 

Budapest, 2021. augusztus 25. 


