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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelő

Név: M IT Develop & Consulting Kft.
Cím: 1141 Budapest, Szuglő u 82.
Képviselő: Morvai Tamás, ügyvezető
Email cím: morvai@gymnasticmoments.com
Weboldal: http://gm-events.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU)
2016/679 rendelete és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen  tájékoztató az  Adatkezelő  által  bármikor  egyoldalúan módosítható  és/vagy  visszavonható,  az
érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel valósul meg.

2. Általános definíciók
Adatkezelő: lásd: 1.
Felhasználó:  A  rendszerben  adatrögzítési  jogkörrel  bíró,  regisztrált  személy,  egyesületi  képviselő,
versenyszervező, lásd: 3.1, 3.6, 6
Érintett: A felhasználó által,  egy verseny szervezésével  kapcsolatban rögzített természetes  személy
(versenyző,  edző,  bíró,  egyéb  résztvevő),  lásd:  3.1,  a  szolgáltatás  részeként  fotó  és  videófelvétel
alanya, lásd: 3.2, 3.3, 3..4

3. Adatkezelés célja

3.1 Szolgáltatások nyújtása webalapú, verseny szervező és lebonyolító rendszerben
Felhasználó,  versenyrendező,  edző,  bíró,  versenyző,  verseny  nyilvántartása,  versenyhez  és
versenykategóriához  rendelése,  rajtlista  készítés,  pontozás  előkészítés,  pontozás  dokumentálása,
versenyeredmények.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: 
Felhasználó, Versenyrendező esetén: név, ország, egyesület, email cím
Versenyző esetén: név, ország, egyesület, edző, nemzetközi és nemzeti engedélyszám, születési év,
nevezett kategória, kéziszer, zenefájl, fotó
Edző, Bíró, egyéb résztvevő esetén: név, ország, egyesület, nemzetközi és nemzeti engedélyszám, fotó

További adatok a szolgáltatás igénybe vett körétől függően: Útlevélszám, érkezési, távozási adatok,
szállás  igény,  étel  igény,  verseny  adatok  (név,  helyszín,  dátum,  határidők,  dokumentáció,
engedélyszám, kategóriák, nevezők, szólítási listák, eredménylisták)
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3.2 Edzés fotó, videó rögzítés, tárolás és közzététel
Zárt  vagy  nyílt  edzésen  a  sportolók  és  edzők  fejlődése  /  oktatása  céljából  rögzített  fotó  és
videófelvételek készítése, tárolása, kezelése és közzététele hely és időbeli korlátozás nélkül bármely
médiumban. Érintett az edzésen való részvételével kifejezetten hozzájárul róla fotó és videófelvételek
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készítéséhez,  tárolásához,  kezeléséhez és  közzétételéhez.  Érintett  a  közzététellel  kapcsolatos
engedélyt írásban díjmentesen visszavonhatja, a róla rögzített fotók és videófelvételek törlését az azok
kiválogatásához  szükséges  idő  alapján  a  mindenkori  minimálbér  duplájának  megfelelő  órabér
megfizetése mellett kérheti.
Adatkezelés  jogalapja: Jogos  érdek.  A  megbízó  egyesület  sportolói  és  edzői  továbbképzésének,
fejlődési dokumentációjának és promóciójának céljából.
A kezelt adatok köre: Név, fotó, videó
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3.3 Verseny fotó, videó rögzítés és közzététel
Zárt vagy nyílt eseményként megszervezett versenyen, gálán, sporteseményen, bemutatón rögzített
fotó és videófelvételek készítése, tárolása, kezelése és közzététele hely és időbeli  korlátozás nélkül
bármely médiumban. Érintett az eseményen való részvételével kifejezetten hozzájárul  róla  fotó és
videófelvételek  készítéséhez,  tárolásához,  kezeléséhez és  közzétételéhez.  Érintett  a  közzététellel
kapcsolatos engedélyt írásban díjmentesen visszavonhatja, a rögzített fotók és videófelvételek törlését
azok mindenkori, publikált árlista alapján közzétett árának megfizetése mellett kérheti.
Adatkezelés  jogalapja: Jogos érdek. A szervező megbízása alapján a verseny  dokumentációjának és
kereskedelmi tevékenység céljából.
A kezelt adatok köre: Név, fotó, videó
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3.4 Adatkezelő kiadványában vagy weboldalán való megjelenés 
Az  adatkezelő  a  saját  kiadású  magazinjaiban,  szórólapján,  marketing  anyagaiban,  weboldalán  és
közösségi oldalain megjelenítheti a  sportolók fényképét, nevét, sportágát, eredményeit.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás 
A kezelt adatok köre: Név, egyesület, sportág, fotó, sporteredmény
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

3.5 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés 
GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt  adatok köre:  Név,  Adatvédelmi  azonosító,  kérelem dátuma,  típusa,  tartalma,  eredménye,
incidens dátuma, dokumentációja, eredménye.
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

3.6 Számla  kiállítása,  valamint  szolgáltatás  teljesítéséhez  a  kapcsolódó  kötelező
dokumentáció kiállítása 

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, adószám, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: Legalább  5 év

4. Adatmegadás elmaradásának következménye
Az  adatszolgáltatás  elmaradásának  következménye:  A  rendszer  használatának  megtagadása  és  a
rendszer keretein belül megszervezett eseményen való részvétel lehetséges meghiúsulása.

5. Érintettek köre
Az adatkezelő tagjai és a  http://gm-events.com weboldalon regisztrált felhasználók és a  Felhasználó
által rögzített természetes személyek.
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6. Harmadik féltől kapott adatok kezelése
Amennyiben a Felhasználó nem a saját adatait adja meg (üzemszerű működés) az Adatkezelő részére,
hanem egyéb természetes személyét (Érintett), ez esetben a Felhasználó kizárólagos felelőssége, hogy
az  adatok  megadását  ezen  természetes  személy  hozzájárulásával,  tudtával  és  megfelelő
tájékoztatásával  tette  meg.  Ezek  meglétét  Adatkezelő  vizsgálni  nem köteles.  Adatkezelő  felhívja  a
Felhasználó figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az
Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az
Adatkezelő a Felhasználóra tovább háríthatja.

7. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken hibaüzenettel hívja fel a meg nem adott, de kötelező
adatok körét.

8. Gyermekek
Adatkezelő adatkezelést 16 éven aluliak részére közvetlenül nem végez, az adatokat minden esetben a
sportoló  egyesületének  képviselője (Felhasználó)  adja  meg  a  verseny  nevezéséhez  szükséges
mértékben,  így  a  törvényes  képviseleti  adatok  beszerzéséért  a  Felhasználó  a  felelős,  egyben
felelősséget vállal a szülői felügyeleti jog gyakorlásának ellenőrzésért is.

9. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozók számára
továbbítja az adatokat a szükséges és elégséges mértékben.
A  címzettek  kategóriái:  IT  üzemeltető,  webtárhely  szolgáltató,  webtartalom  fejlesztő,  könyvelési
szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, nyomda, egyesületek, edzők, média.

10. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A  megismert  adatokat  az  adatkezelő  a  8.pontban  megjelölt  adatfeldolgozók  kivételével  harmadik
félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó kijelölt
alkalmazottai ismerhetik meg.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig
tárol.

11. Az érintettek jogai
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

• kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
• kérheti adatainak helyesbítését,
• tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
• kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet. 
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő
számára.

• kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy
hozzájáruláson alapul és az Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli. 

• rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az  Adatkezelő  a  kérelem benyújtását  követően  legkésőbb 1  hónapon belül  –  kivételes  esetben  a
jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva)
a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.
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11.1 A tájékoztatás költsége
A  Szervezet  az  intézkedéseket,  illetve  a  szükséges  tájékoztatásokat  első  alkalommal  díjmentesen
biztosítja. 
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő
alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 Az adminisztratív költség elszámolás  alapja a mindenkori  minimálbér órára vetített költségének
kétszerese, mint óradíj.

 A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva. 
 Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási és postázási költsége.

11.2 Tájékoztatás megtagadása
Ha  az  érintett  kérelme  egyértelműen  megalapozatlan,  nem  jogosult  a  tájékozgatásra  vagy  az
Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az adatkezelő elutasítja
a tájékoztatási kérelmet.

Ha  az  érintett  kérelme  különösen  ismétlődő  jellege  miatt  túlzó,  az  Adatkezelő  megtagadhatja  a
kérelem  alapján  történő  intézkedést,  ha  egy hónapon  belül  harmadik  alkalommal  él  az  Érintett
ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi
jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben Adatkezelő 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.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül
megszünteti  az  adatkezelést,  beleértve  az  adattovábbítást  és  a  további  adatfelvételt  is.  Értesíti
mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért
az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az
Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain
kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kizárólag az érintett kifejezett hozzájárulásával
továbbítja. A rendszer használatának nemzetközi voltából eredő, harmadik ország területéről történő
szükségszerű adatelérés nem minősül az adatok továbbításának.

13. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Az adatokat az Adatkezelő az Információs Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben
kezeli,  amelyet  a  Felhasználók  a  hozzáférésük  mértékéig  elérnek,  ahogy  az  egy  webalapú
versenyszervező és lebonyolító rendszertől elvárható.

Adatkezelő  gondoskodik  az  alapértelmezett  adatvédelemről.  Ennek  érdekében  az  Adatkezelő
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
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• az adatokhoz való hozzáférést szabályozza,
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést,  akiknek az adat az azzal  való  feladat

elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni,  mely
minimálisan szükséges a feladat ellátásához,

• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról és védelméről,
• az adatot rögzítő Felhasználónak lehetőséget adjon az általa rögzített adat megtekintéséhez és

módosításához amíg az a többi Felhasználó jogait nem sérti

Az Adatkezelő észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az
Érintett adatainak védelmére, különösen azoknak véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése,
elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen, ugyanakkor
az  adatokat  rögzítő  Felhasználó  számára lehetőséget  biztosít  az  adat  módosítására  vagy törlésére
(nevezés  visszavonása),  amíg  az  a  többi  Felhasználó  jogait  nem  sérti.  Az  Adatkezelő  a  személyes
adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok
felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az adatot rögzítő Felhasználót.

Az Adatkezelő a Felhasználók által megvalósított Érintettekkel kapcsolatos adatkezelésért felelősséggel
nem tartozik.

Adatkezelő  megfelelő  és  rendszeres  biztonsági  mentésekkel  is  gondoskodik  arról,  hogy  az  Érintett
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek, ugyanakkor az adatot rögzítő
Felhasználó számára lehetőséget biztosít az adat módosítására  vagy törlésére, amennyiben az nem
kapcsolódik más Felhasználó (verseny szervező) elemi érdekéhez (nevezési elszámoláshoz nevezettek
névsora)

14. Alkalmazott jogszabályok
Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infótörvény”),

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)

15. Jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével  kapcsolatos vélt  jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 

Budapest, 2020
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