
  
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
A Magyar Jégkorong Szövetség a www.jegkorongszovetseg.hu honlapon keresztül lehetővé teszi a 2022. évi 
„SKODA képességfejlesztő jégkorong tábor” (a továbbiakban: Tábor) elnevezésű rendezvényre való 
regisztrációt. Jelen tájékoztató a táborban való részvétel és annak lebonyolítása céljából megvalósuló 
adatkezelést írja le.  
 

1. Adatkezelő 

Név: Magyar Jégkorong Szövetség (továbbiakban: MJSZ vagy Adatkezelő) 
Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: +36 1 460 6863 
Fax: +36 1 460 6864 
E-mail: info@icehockey.hu 
 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége 
 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Almádi János 
Elérhetősége: adatvedelem@icehockey.hu 
 

3. Adatkezelés jogalapja 

Az MJSZ általi adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Unió és a Tanács 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló EU 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) alapján valósul meg. 
 
A természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) felé a tájékoztatási kötelezettségének az MJSZ jelen 
adatkezelési tájékoztató saját honlapján való megjelenítésével és a táborban történő közzétételével tesz 
eleget. 
 

4. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre 
 

4.1 A táborba történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja az alábbi adatok esetén a GDPR 6. 
cikk (a) hozzájárulás 

személyes adat az adatkezelés célja 

törvényes képviselő/szülő neve azonosítás 

törvényes képviselő/ szülő e-mail címe, 
telefonszám, lakcím 

kapcsolattartás 
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A táborba történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés jogalapja az alábbi adatok esetén a GDPR 6. cikk 
(a) és 9. cikk (a) hozzájárulás 

 

 

 

 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonása vagy a tábor lezajlását 
követő 30 nap 

 

4.2 Részvételi díj kiegyenlítése során megvalósuló adatkezelés jogalapja GDPR 6.cikk (b) szerződés 
teljesítése 

 

 

 

 Az adatkezelés időtartama: a számla kibocsátását követő 8 év (Szmtv.169§) 

 

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban Ptk.) rendelkezései szerint nem szükséges 
hozzájárulás a fénykép és kamerafelvétel készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános 
közéleti szereplés esetén. A táborban történő részvétellel az Érintett tudomásul veszi, hogy az eseményen 
kép és videó felvétel készülhet.   

gyermek neve azonosítás, jelenléti ív készítése 

gyermek születési ideje azonosítás 

gyermek neme, klubja, posztja, 
korosztálybesorolása 

csapatösszeállítás 

gyermek magassága cm-ben, súlya kg-ban mez biztosítása 

ételallergia, speciális étrend a gyermek igényeinek megfelelő étrend 
biztosítása 

gyógyszerallergia egészségügyi óvintézkedés 

személyes adat az adatkezelés célja 

név, bankszámlaszám, lakcím, adóazonosító 
jel 

regisztrációs díj befizetésének ellenőrzése, 
számlakibocsátás 



 

 

 

 

4.3  A táborban történő kép-és hangfelvétel készítése esetén az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (a) és 
9. cikk (a) hozzájárulás a törvényes képviselő/szülő által 

 

 

 

 

4.4 A táborban történő kép-és hangfelvétel, az MJSZ közösségi oldalain történő felhasználása estén, az 
adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (a) és 9. cikk (a) hozzájárulás a törvényes képviselő/szülő által 

 

 

 

 
 

Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy 2023.06.16. 
 
 

4.5 A táborban történő részvételhez kapcsolódó egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 
jogalapja az alábbi adatok esetén 6. cikk (c) és 9. cikk (i) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

személyes adat az adatkezelés célja 

képmás, hang tábor dokumentálása, sportág 
népszerűsítése 

személyes adat az adatkezelés célja 

képmás, hang tábor dokumentálása, sportág 
népszerűsítése 

személyes adat az adatkezelés célja 

gyermek neve, születési ideje, anyja neve, 
lakcíme és egészségügyi állapotára 

vonatkozó információk (láz, torokfájás, 
hányinger, hasmenés, bőrkiütés, sárgaság, 
bőrelváltozás, szem-fül-orrbetegség, tetű 

és rüh) 

A táboroztatás közegészségügyi 
feltételeinek biztosítása a 12/1991 (VI.18) 

NM rendelet alapján 



 

 

 
4.6 A táborban történő részvételhez kapcsolódó egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 
jogalapja az alábbi adatok esetén 6. cikk (a) és 9. cikk (2) a) 

 
 
 
 
 
4.7 A táborban történő részvételhez kapcsolódó egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés 
jogalapja az alábbi adatok esetén 6. cikk (a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett hozzájárulásának visszavonása vagy a tábor lezajlását követő 
30 nap 
 

5. Adatbiztonság 

Az MJSZ kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 
illetőleg a mindenkori technológia állása szerint mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, 
hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak 
felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 

 
6. Az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó 

 

Cég neve:  Momentive Europe Unlimited Company (surveymonkey.com) 
Címe:   2, Shelbourne Building, Shelbourne Rd, Dublin 4, Ireland 

 
7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek 

Tájékoztatáshoz való jog 
 

személyes adat az adatkezelés célja 

Társadalombiztosítási szám (TAJ) esetleges orvosi ellátás biztosítása 

személyes adat az adatkezelés célja 

törvényes képviselő/szülő neve, e-mail 
címe, telefonszáma 

orvosi ellátás esetén történő 
kapcsolatfelvétel 

törvényes képviselő aláírása nyilatkozat hitelesítése 



 

 

MJSZ az Érintett kérésére tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, MJSZ által kezelt adatokról. MJSZ a 
kérelem benyújtásától számított harminc napon belül teljesíti az Érintettek jogai gyakorlására irányuló 
kérelmüket. 
A kérelmek beérkezésének számától és bonyolultságától függően fenti határidő további két hónappal 
meghosszabbítható, melynek okáról az MJSZ egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 
 
Adatok törlése, helyesbítése, zárolása 
 
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak törlését, helyesbítését vagy zárolását kérni az 
MJSZ-től.  
Az MJSZ zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján 
feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig 
kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
Tiltakozási jog 
 
Az adatkezelés jogalapja miatt fogalmilag kizárt. 
 

8. Jogorvoslat 
 

Amennyiben jelen adatkezeléssel kapcsolatban kérdése, panasza van, forduljon az MJSZ-hez az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén:  

E-mail: adatvedelem@icehockey.hu , 
Székhely és postai cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: +36 1 460 6863 
 
Az Érintett panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően 
kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Szövetség kezeli a személyes adatait, vagy 
nem kíván a Szövetségnél panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 
 
A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  
Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.  
Telefonszám: 06 1/391-1400 Telefax: 06 1/391-1410 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató érvényes: 2022.05.04. 
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