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Adatvédelemi szabályzat 
(www.nyiregyhazisc.hu) 

 

NAIH nyilvántartási szám: NAIH-104598/2016.  
 

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 

8-16.; cégjegyzékszám: 15-09-073719; nyilvántartó hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 

21064467-2-15.) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen 

adatvédelmi szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen adatvédelmi szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 

elvárásoknak. 
 

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket, a Tehetségkutató 

program kapcsán, a székhelyén (a továbbiakban: Székhely) általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok 

kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és 

lehetőségeiről. 

 
Adatkezelő tiszteletben tartja a Tehetségkutató programban résztvevő sportolók és szüleik személyhez fűződő 

jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 

összhangban, a jelen adatkezelési szabályzatnak megfelelően kezeli. 

 
Érintett a Tehetségkutató adatlap kitöltésével elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott 

adatkezelésekhez.  

 

1.   Adatkezelés  célja: 
 

A Tehetségkutató adatlap kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés célja az Adatkezelő által működtetett 

Tehetségkutató programba sportolók toborzása, valamint a Tehetségkutató programba jelentkezett sportolók 

azonosítása.  

 

2.   Adatkezelés  jogalapja: 
 

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintettek önkéntes 

hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Tehetségkutató 

adatlap kitöltésével adja meg.  

 

3.   Az adatkezelő  megnevezése: 
 

Név: NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT. 

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. 

E-mail cím: jogasz@nyiregyhazisc.hu  

Cégjegyzékszám: 15-09-073719 

Bejegyző cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága 

 
Adószám: 21064467-2-15.                 

http://www.nyiregyhazisc.hu/
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4.    Adatkezelés  időtartama: 
 

Tehetségkutató program adatlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelése a kitöltéssel kezdődik és 

annak törléséig tart.  

 

Adat törlésének határideje az adatkezelés céljának elérését követő 8 (nyolc) munkanap. 

 
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési 

kötelezettségek teljesítését, valamint a Tehetségkutató adatlap kitöltése során, vagy egyéb módon adott további 

hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.  

 

5.   Rögzített adatok: 
 

5.1.  Tehetségkutató program adatlap: Az adatlap kitöltése során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a 

következő személyes adatokat: 

 

 sportoló neve; 

 születési helye, ideje; 

 lakcíme; 

 iskolája neve, címe; 

 elérhetősége (telefon, e-mail); 

 tajszáma; 

 sportegyesülete, ha tagja valamelyiknek; 

 sport tapasztalata, eredményei; 

 magassága; 

 testsúlya; 

 motivációja; 

 édesanyja neve, magassága, testsúlya, sportága; 

 édesapja neve, magassága, testsúlya, sportága; 

 szülők elérhetősége (telefon, e-mail); 

 szülői motiváció; 

 nagyanyja magassága, testsúlya, sportága; 

 nagyapja magassága, testsúlya, sportága; 

 alkata; 

 súlypont emelkedése; 

 30 méteres futás ideje; 

 10 db 4 ütemű fekvőtámasz elvégzésének ideje.  

 

6.   Adatbiztonság: 
 

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa az Érintettek által megadott személyes adatok 

biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok 

jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása.  

 
Az adatokat kizárólag a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel munkaviszonyban, megbízási vagy 

vállalkozási jogviszonyban, illetve más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek kezelik azzal, 

hogy a fent megjelölt személyek valamennyi esetben kötelesek jelen adatvédelmi szabályzat előírásainak 

betartására.  

 

7.   Érintetti jogok és  jogérvényesítési  lehetőségek: 
 

7.1. Tájékoztatás  kérése: 
 

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.  
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Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő 

a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton az Érintett által megadott e-mail címre 

elküldve adja meg a kért tájékoztatást. 

 
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16. 

E-mail: jogasz@nyiregyhazisc.hu  

 
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához 

fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. 

 
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az 

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben 

azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) 

alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. 

 

7.2. Jogérvényesítési lehetőségek: 
 

Az Érintett az Infotv., valamint a mindenkor i  Polgári Törvénykönyv (hatályos: 2013. évi V. törvény) 

alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat. 

 

9.   Egyéb        rendelkezések 
 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintett a jelentkezéssel ráutaló magatartással 

elfogadja a módosított Adatkezelési szabályzatban foglaltakat. 

 
Amennyiben az Érintett a Tehetségkutató program adatlap kitöltése során harmadik fél adatait adta meg, és ezzel 

összefüggésben bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés 

érvényesítésére.  

 
A Tehetségkutató program adatlap kitöltését követően Érintett kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa 

megadott adatok, információk harmadik fél és Adatkezelő jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.  

 
Az Adatkezelő fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy 

személyazonosságának megállapítása céljából. Adatkezelő a fenti esetekben, illetve a Felhasználási Feltételek be 

nem tartása esetén jogosult Érintett Tehetségkutató programba való jelentkezését törölni; ebben az esetben 

Adatkezelő az Érintettet a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.  
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