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Adatvédelmi Szabályzat – Pilisi Királyi Íjászok Egyesület
Az egyesület Adatvédelmi Szabályzata szabályozza az egyesület életével, az edzésekkel, a nyári
táborokkal, kirándulásokkal és egyéb programokkal kapcsolatosan előkerülő és szükséges személyes
adatok kezelését.
Az adatkezelő a Pilisi Királyi Íjászok Egyesület.
Az adatkezelés célja az egyesület életéhez, az edzésekhez a nyári táborokhoz, kirándulásokhoz és
egyéb programokhoz köthető kapcsolattartás.
A kezelt adatok köre: név (vezetéknév és keresztnév), anyja neve, apja neve, címe, születési helye és
ideje, anyuka mobilszáma, apuka mobilszáma, e-mail cím, TAJ szám, rendszeresen szedett
gyógyszerek, gyógyszerérzékenység, ételallergia, betegség.
Az adatkezelés addig tart, amíg a gyermek edzésre jár, vagy a család érdeklődik az egyesület élete és
programjai iránt.
Minden érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat), személyes
adatai törlését személyesen és írásban offline és online módon is. Az egyesület az érintett által
kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben vagy szóban értesíti az
érintettet.
Az egyesület az email-címek online adatkezelését a Google céges levelezőrendszerének Címtár
moduljában végzi. Ahhoz csak az egyesület elnöke és edzői férhetnek hozzá. A többi adat kezelése az
egyesület irattárában történik. Az egyesület mindent megtesz annak érdekében, hogy senki
illetéktelen ne férjen hozzá ezekhez az adatokhoz.
Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására.
1. A hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.
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4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható
lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató
linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek 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;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
7. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a
közhatalmi jellege miatt kerül sor.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Az Egyesület nem használhatja fel a birtokába került személyes adatokat közvetlen üzletszerzés
érdekében. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik.

