
		

	

ADATKEZELÉSI	TÁJÉKOZTATÓ	
	
A	Magyar	 Jégkorong	 Szövetség	 (továbbiakban:	MJSZ)	 a	 jegkorongszovetseg.hu	 honlapon	 keresztül	
elérhetővé	 teszi	 a	 jégkorong	 játékvezetői	 munkavégzés	 megrendelését.	 Jelen	 tájékoztató	 az	
ajánlatkéréssel,	ajánlatadással	és	a	szolgáltatás	teljesítését	követő	elszámolási	dokumentumokkal	
kapcsolatos	adatkezelést	írja	le.		
	

1. Adatkezelő	

Név:	Magyar	Jégkorong	Szövetség	(továbbiakban:	Adatkezelő)	
Székhely:	1146	Budapest,	Istvánmezei	út	1-3.	
Postai	cím:	1146	Budapest,	Istvánmezei	út	1-3.	
Képviseli:	Sipos	Levente	főtitkár	
Telefon:	+36	1	460	6863	
Fax:	+36	1	460	6864	
E-mail:	info@icehockey.hu	

2. Érintett	

Az	 MJSZ	 honlapján	 a	 játékvezetői	 munkavégzés	 megrendelésének	 lebonyolításához	 és	
elszámolásához	 szükséges	 megadni	 a	 kapcsolattartói,	 megrendelői	 illetve	 a	 postázási	 adatokat,	
amelyek	 tartalmaznak	 személyes	 adatokat	 is	 (részletesen	 lásd	 a	 5.	 pontban).	 Érintett	 minden	
természetes	 személy	 (ideértve	 egy	 szervezet	 nevében,	 képviseletében	 eljáró	 természetes	 személyt	
is),	 aki	 az	 Adatkezelőtől	 ajánlatot	 kér	 a	 játékvezetői	munkavégzésre	 a	 szükséges	 személyes	 adatok	
megadlásával.	
Az	Érintett(ek)	az	MJSZ	honlapján	a	játékvezetői	munkavégzés	megrendelésére	szolgáló	felületen	az	
ajánlatkérés	elküldése	előtt	önkéntesen	elfogadja	a	jelen	Adatkezelési	Tájékoztatóban	foglaltakat,	és	
hozzájárul	az	alábbiakban	meghatározott	adatkezelésekhez.	

3. Adatkezelés	célja	

Az	 MJSZ	 a	 jelen	 adatkezelési	 tájékoztató	 szerinti,	 az	 Érintett(ek)	 által	 rendelkezésre	 bocsátott	
adatokat	 a	 játékvezetői	 munkavégzésre	 kér	 ajánlatkérésre	 történő	 ajánlatadáshoz,	 megrendelés	
esetén	a	kért	munkavégzés	 teljesítési	 igazolásához,	 	 illetve	az	elszámolási	dokumentáció	 (teljesítési	
igazolás,	 számla)	 elkészítéséhez	 és	 2000.	 évi	 törvény	 a	 számvitelről	 169.	 §-ban	 előírt	 megőrzési	
köteletettség	teljesítéséhez.	
	
Az	MJSZ	a	megadott	személyes	adatokat	a	fent	meghatározott	céloktól	eltérően	nem	használja	fel,	az	
Érintett(ek)	személyes	adatait	harmadik	félnek	nem	adja	át.	Kivételt	képeznek	ez	alól	azok	az	esetek,	
amikor	 Adatkezelő	 	 törvényileg	 kötelezett	 a	 játékvezetői	 munkavégzés	 ajánlatkérésével,	
megrendelésével	vagy	teljesítésével	kapcsolatos	adatokat	egy	adatigénylés	során	kiadni.	
	
Minden	 olyan	 esetben,	 ha	 a	 szolgáltatott	 adatokat	 az	MJSZ	 az	 eredeti	 adatfelvétel	 céljától	 eltérő	
célra	kívánja	felhasználni,	erről	az	Érintettet	tájékoztatja,	és	ehhez	előzetes,	kifejezett	hozzájárulását	
megszerzi,	illetőleg	lehetőséget	biztosít	számára,	hogy	az	új	adatkezelést	megtiltsa.	



	

	

4. Adatkezelés	jogalapja	

Az	 adatkezelésre	 az	 Érintett(ek)	 önkéntes,	 megfelelő	 tájékoztatáson	 alapuló	 nyilatkozata	 alapján	
kerül	sor,	amely	nyilatkozat	tartalmazza	az	Érintett(ek)	kifejezett	hozzájárulását	ahhoz,	hogy	a	MJSZ	
honlapján	 keresztül	 történő	 játékvezetői	 munkavégzés	 igénylésével	 kapcsolatban	 a	 személyes	
adataik	felhasználásra	kerüljenek.	
	
Az	 MJSZ	 általi	 adatkezelés	 a	 2011.	 évi	 CXII.	 törvény	 az	 információs	 önrendelkezési	 jogról	 és	 az	
információszabadságról	 (a	továbbiakban:	 Info.tv.),	 illetve	az	EU	2016/679.	rendelete	(továbbiakban:	
GDPR)	előiratai	alapján	valósul	meg.	

5. A	kezelt	személyes	adatok	köre,	az	adatkezelés	módja	

MJSZ	a	játékvezetői	mukavégzésre	történő	ajánlatadási	folyamat	során	az	alábbi	adatokat	kezeli:	
	

		 Kapcsolattartás	 Ajánlatadás	
Szerződés	
teljesítése	

Teljesítés	
igazolása,	
számlázás	

Bizonylatok	
megőrzési	

kötelezettsége	

Kapcsolattartó	neve	 x	 x	 x	 		 x	

Kapcsolattartó	telefonszáma	 x	 x	 x	 		 x	

Kapcsolattartó	e-mail	címe	 x	 x	 x	 		 x	

Számlázási	név	 		 		 x	 x	 x	
Számlázási	cím,	település,	
irányítószám	 		 		 x	 x	 x	

Postázási	név	 		 		 x	 x	 x	
Postázási	cím,	település,	
irányítószám	 		 		 x	 x	 x	

	
Az	adatkezelés	elektronikusan	és	papír	alapon,	manuálisan	történik.	

6. Az	adatkezelés	időtartama	

Amennyiben	 az	 ajánlatkérést	 és	 ajánlatadást	 nem	 követi	 megrendelés,	 az	 adatkezelés	 vagy	 az	
Érintett	 hozzájárulásának	 visszavonásáig,	 vagy	 az	 adott	 tárgyév	 végéig	 tart.	 Ezt	 követően	 az	
Adatkezelő	törli	az	ajánlatkéréssel	kapcsolatos	személyes	adatokat	a	rendszereiből.	
	
Amennyiben	 az	 ajánlatkérést	 megrendelés	 követi,	 az	 adatkezelés	 a	 törvényi	 kötelmeknek	
megfelelően,	a	bizonylatok	kötelelező	megőrzési	idejének	végéig	tart.	

7. Adatbiztonság	

Az	 MJSZ	 kötelezi	 magát,	 hogy	 gondoskodik	 az	 adatok	 biztonságáról,	 megteszi	 továbbá	 azokat	 a	
technikai	 intézkedéseket,	 amelyek	 biztosítják,	 hogy	 a	 felvett,	 tárolt,	 illetve	 kezelt	 adatok	 védettek	
legyenek,	illetőleg	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.	



	

	

8. Érintett	jogai	és	jogérvényesítési	lehetőségek	

Tájékoztatáshoz	való	jog	
	
MJSZ	az	Érintett	kérésére	tájékoztatást	ad	az	Érintettre	vonatkozó,	MJSZ	által	kezelt	adatokról.	MJSZ	
a	kérelem	benyújtásától	számított	legrövidebb	időn	belül,	de	legfeljebb	15	napon	belül	írásban	adja	
meg	a	kért	tájékoztatást.	
	
Adatok	törlése,	helyesbítése,	zárolása	
	
Az	Érintett	bármikor	 jogosult	a	helytelenül	rögzített	adatainak	törlését,	helyesbítését	vagy	zárolását	
kérni	 az	MJSZ-től.	 A	 törlés	 nem	 vonatkozik	 a	 jogszabály	 alapján	 szükséges	 adatkezelésekre,	 azokat	
MJSZ	a	szükséges	időtartamig	tárolja.	
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	Érintett	elektronikus	levélben	tiltakozhat	személyes	adatának	kezelése	ellen.	MJSZ	a	tiltakozást	a	
kérelem	 benyújtásától	 számított	 legrövidebb	 időn	 belül,	 de	 legfeljebb	 15	 nap	 alatt	 megvizsgálja,	
annak	megalapozottsága	kérdésében	döntést	hoz,	és	döntéséről	a	kérelmezőt	írásban	tájékoztatja.		

9. Jogorvoslat	

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

E-mail:	adatvedelem@icehockey.hu	
Telefon:	+36	1	460	6863	

	
Az	Érintett(ek),	 ha	úgy	 véli(k),	 hogy	az	 adatkezelés	 jogszabályt	 sért,	 az	 Info.tv.,	 a	GDPR,	 valamint	 a	
Polgári	 Törvénykönyvről	 szóló	 2013.	 évi	 V.	 törvény	 alapján	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	
Információszabadság	 Hatósághoz	 (1125	 Budapest,	 Szilágyi	 Erzsébet	 fasor	 22/c.;	www.naih.hu	)	
fordulhat(nak),	vagy	Bíróság	előtt	érvényesítheti(k)	jogai(ka)t.		
	

10. Tájékoztató	módosítása	

Az	 MJSZ	 fenntartja	 a	 jogot,	 hogy	 jelen	 Adatkezelési	 Tájékoztatót	 a	 törvényben	 foglalt	
kötelezettségeket	 szem	előtt	 tartva	 egyoldalúan	módosítsa.	 A	 játékvezetői	munkavégzésre	 történő	
ajánlatkérésre	szolgáló	felületen	keresztül	mindig	az	aktuális	Adatkezelési	tájékoztató	érhető	el.	
	
	
Kiadva:	Budapest,	2020.	július	6.	
	


