A Magyar Kajak-Kenu Szövetség adatkezelési tájékoztatója
a 2019. évi Kajak-Kenu Világbajnokságra
közérdekű önkéntes tevékenységre jelentkezők adatainak kezeléséről
A Magyar Kajak-Kenu Szövetség (a továbbiakban: MKKSZ) a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt. tv.) 3.§ (1) bekezdés d) pontja alapján, mint
civil szervezet közhasznú és működésével összefüggő sporttevékenysége körében jogosult a közérdekű
önkéntes tevékenység fogadására. Az MKKSZ-t az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Miniszter 23681-2/2005. számú határozatával vette nyilvántartásba, melyben az MKKSZ 11. sorszám
alatt szerepel.
Az MKKSZ 2019. augusztus 21-25. között Szegeden rendezi meg az ICF Olimpiai Kvalifikációs
Gyorsasági Kajak-Kenu Világbajnokságot (a továbbiakban: VB).
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Az MKKSZ a VB-re közérdekű önkéntes tevékenységre jelentkezőket és a VB-n önkéntesként
résztvevőket az alábbiakban tájékoztatja adatkezelési gyakorlatáról és a jelentkezők jogorvoslati
lehetőségeiről. Az MKKSZ, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az
Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletében (továbbiakban:
GDPR) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel
kapcsolatos szolgáltatás megfelel a törvényi feltételeknek és az egyéb hatályos jogszabályokban
meghatározott előírásoknak.
2. Az adatkezelő adatai:
Név: Magyar Kajak-Kenu Szövetség.
Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
Nyilvántartási szám: 01-07-0000016
Adószám: 18160037-2-41
E-mail cím: info@mkksz.hu
Telefonszám: +36-1-465-0091, +36-1-465-0092
Fax: +36-1-465-0095
Honlap: www.kajakkenusport.hu és www.szeged2019.com
3. Adatkezelések
Az önkéntes tevékenységre jelentkezők és a VB-n önkéntesként résztvevők személyes adatai
kezelésének jogalapja az alábbi:
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes
hozzájárulás az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás),
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges,
(a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)
Az alábbiakban az egyes adatkezelések jogalapjának megjelölésénél a fenti rövidített megnevezések
szerepelnek.
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a) Önkéntesnek jelentkezők személyes adatainak kezelése
Kezelt adatok típusa

Adat forrása

Adatkezelés célja
Azonosítás
Kapcsolattartás
Ajánlattétel

Adatkezelés jogalapja

Név, születési név

Jelentkező

Nem

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Állampolgárság

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Anyja neve

Jelentkező

Ajánlattétel
Azonosítás

Hozzájárulás

Születési hely és idő

Jelentkező

Ajánlattétel
Azonosítás

Hozzájárulás

Lakcím

Jelentkező

Ajánlattétel
Kapcsolattartás

Hozzájárulás

Ajánlattétel
Kapcsolattartás
Azonosítás
Ajánlattétel
Kapcsolattartás
Azonosítás

Hozzájárulás

Email cím

Jelentkező

Hozzájárulás

Telefonszám

Jelentkező

Kajak-Kenu
sporttevékenység
folytatása, tagság

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Vállalt napok

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Szállás

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Tevékenységi terület

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Korábbi önkéntes
tevékenység végzése

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Nyelvtudás

Jelentkező

Ajánlattétel

Hozzájárulás

Törvényes képviselő
személyazonosító
adatai és lakóhelye

Önkéntes törvényes
képviselője

Hozzájárulás
beszerzése a kiskorú
jelentkező esetében

Jogi kötelezettség teljesítése

Hozzájárulás

Az MKKSZ a jelentkezők közül választja ki a VB-re az önkénteseket. A jelentkezések lezárását
követően az MKKSZ e-mailben értesíti a jelentkezőket arról, hogy kívánja-e foglalkoztatni
önkéntesként a jelentkezőt vagy sem. A jelentkező fentiekben felsorolt személyes adatainak kezeléséhez
a hozzájárulást azzal adja meg, hogy a VB www.szeged2019.com oldalán található jelentkezési lapot
kitölti, és a felületen megküldi az MKKSZ részére. Amennyiben a jelentkezési oldalra a kiskorú
jelentkező a szülői nyilatkozatot nem tudja feltölteni, azt megküldheti a volunteer@szeged2019.com email címre.
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Az adatkezeléshez történő hozzájárulását a jelentkező bármikor visszavonhatja az
volunteer@szeged2019.com e-mail címre megküldött levélben, melyben az adatok törléséhez
szükséges, hogy a jelentkező megadja nevét, születési idejét és e-mail címét. Az MKKSZ a hozzájárulás
visszavonása esetén a jelentkező valamennyi adatát törli. Amennyiben az MKKSZ és a jelentkező között
nem jön létre jogviszony az önkéntes tevékenység folytatására, a jelentkező értesítését követően az
MKKSZ törli az adatokat. A jogviszony létrejötte esetén az MKKSZ az önkéntes fogadására szerződést
köt, adatait az alábbi 3.b) pontban meghatározott céllal és időtartamban kezeli.
b) A VB-n önkéntesként résztvevők (az MKKSZ-szel önkéntes jogviszonyt létesítők)
személyes adatainak kezelése
Az MKKSZ a kiválasztott jelentkezők számára ajánlatot tesz a VB-n önkéntes tevékenység ellátására,
amennyiben a jelentkező a feladatot vállalja, a Köt. tv-ben meghatározottak szerint az önkéntes
jogviszony létrehozása, a tevékenység szervezése, ellátása, igazolása, nyilvántartása érdekében az
MKKSZ a megadott adatokat az alábbiak szerint kezeli:
Kezelt adatok típusa

Név, születési név

Állampolgárság

Adat forrása

Adatkezelés célja

Önkéntes

Önkéntes jogviszony
létrehozása
Kapcsolattartás
Önkéntes tevékenység
szervezése

Önkéntes

Önkéntes jogviszony
létrehozása

Adatkezelés
jogalapja
Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése

Anyja neve

Születési hely és idő

Lakcím

Önkéntes

Önkéntes

Önkéntes

Email cím

Önkéntes

Telefonszám

Önkéntes

Törvényes képviselő
személyazonosító
adatai és lakóhelye

Önkéntes
törvényes
képviselője

Önkéntes jogviszony
létrehozása
Azonosítás
Önkéntes jogviszony
létrehozása
Azonosítás
Önkéntes jogviszony
létrehozása
Azonosítás
Kapcsolattartás
Önkéntes tevékenység
szervezése
Kapcsolattartás
Önkéntes tevékenység
szervezése
Kapcsolattartás
Önkéntes jogviszony
létrehozása

Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése
Szerződés teljesítése
Szerződés teljesítése
Jogi kötelezettség
teljesítése
Szerződés teljesítése
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Adatkezelés
időtartama
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év
A jogviszony
megszűnését
követő 4 hónap
A jogviszony
megszűnését
követő 4 hónap
Köt.tv. 14.§ (2)
bekezdés alapján
a jogviszony
megszűnését
követő 5 év

Az önkéntes
foglalkoztatásához
kapcsolódó juttatások

Önkéntes

A VB- készülő kép- és
hangfelvételek

Önkéntes

Az MKKSZ elszámolási
kötelezettségeinek
teljesítése
A kajak-kenu sportág
népszerűsítése a VB-hez
kapcsolódóan

Jogi kötelezettség
teljesítése

A jogviszony
megszűnését
követő 10 év

Jogos érdek

4. Az adatok megismerésére jogosultak köre
A jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatok megismerésére az MKKSZ-en belül csak azon
munkavállalók, közreműködők jogosultak, akik az adatkezelés céljával kapcsolatos feladatokat látnak
el a VB szervezése és bonyolítása során, illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését,
értékelését végzik, valamint akik a VB-hez kapcsolódó pénzügyi feladatokért felelősek.
5. Adatfeldolgozó partnereink
A VB honlapjának fejlesztője és üzemeltetője a BEMIND Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(8200 Veszprém, Damjanich utca 7/A., Cg.19-09-512458, adószám: 12420917-2-19)
Elérhetőségük: (birincsik@bemind.hu).
Adatfeldolgozó partnerünk a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik a honlap
működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat ezen túlmenően nem kezeli. A
szolgáltató biztonsági okból a szervereken általánosan szokásos naplózást végzi, a felületek
látogatásakor keletkező adatok:
 a látogatás időpontja
 a megtekintett oldal címe
 a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett)
 a látogató IP-címe
 a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát,
verziószámát tartalmazza
 felhasználó által végzett összes tevékenység, törlés, hozzáadás, módosítás logolásra kerül.
A VB szervezése során a lebonyolítást végző alábbi szervezeteknek adjuk át az adatokat:
 PetGo Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6727 Szeged, Bokányi
Dezső utca 6., Cg.06-09-020135, adószám: 24322586-2-06) az önkéntesek toborzása, oktatása,
VB-n koordinálása céljából.
 Kökényné Szlovák Judit egyéni vállalkozó (1064 Budapest, Rózsa u. 68. 4. em. 1, egyéni
vállalkozói nyilvántartási száma: 51022747, adószáma: 76732917-1-42) könyvelés céljából.
 Az önkéntes elszállásolása esetén az MKKSZ-szel szerződéses jogviszonyban álló adott
szálloda, szálláshely-szolgáltató partner ellátás céljából.
A felsorolt partnerek kivételével más cégnek a résztvevők személyes adatait nem adjuk át.
6. Adattovábbítás
Az MKKSZ az önkéntesek adatait harmadik személy részére csak törvényben meghatározott esetben
vagy az önkéntes hozzájárulásával továbbítja. Az önkéntesre vonatkozó adatok statisztikai célra
felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatóak. Az MKKSZ az önkéntesre vonatkozó adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére a
Köt.tv. 14.§ (4) bekezdése alapján statisztikai célra köteles átadni.
7. Fogalmak, adatbiztonság, jogok, jogorvoslat
Az adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak értelmezését, az MKKSZ adatkezelési tevékenységével
kapcsolatos további részletes információkat, a személyes adatok helyesbítésnek, törlésének és további,
az Infotv-ben és a GDPR-ban meghatározott jogok érvényesítésének lehetőségét az MKKSZ
Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza:
http://kajakkenusport.hu/szovetseg/dokumentumok/szabalyzatok/adatvedelmi-szabalyzat/
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Amennyiben úgy érzi, hogy az MKKSZ vagy annak valamely munkavállalója, közreműködője
megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk
valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.
Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Székhely: 1138 Budapest, Latorca utca 2.
E-mail cím: info@mkksz.hu
Telefonszám: +36-1-465-0091, +36-1-465-0092
Ha úgy ítéli meg, hogy az MKKSZ problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket,
lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: H-1530 Budapest Pf.: 5.
Cím: H-1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
8. Módosítás
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben jelen adatkezelési tájékoztatóját és
Adatvédelmi Szabályzatát megváltoztassa abban az esetben, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai
rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A módosítás nem jelentheti a személyes
adatok eredeti céltól eltérő kezelését. Jelen adatkezelési tájékoztatót és annak esetleges módosítását az
MKKSZ a www.szeged2019.com oldalon teszi közzé.
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