ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
VERSENYZŐK RÉSZÉRE
A Magyar Súlyemelő Szövetség a tevékenysége során kezeli a versenyzők személyes adatait. A
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos legfontosabb tényekről az alábbiak szerint
tájékoztatjuk:

I. Ki kezeli a személyes adatait?
Az adatkezelő a Magyar Súlyemelő Szövetség (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., e-mail:
fotitkar@msszinfo.hu, web: www.mssz.hu).

II. Melyek a tevékenységünkre és a személyes adatai ezzel kapcsolatos kezelésére vonatkozó
alapvető szabályok?

a) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Sporttv.),
b) az Adatkezelő alapszabálya és elfogadott szabályzatai (weboldalon elérhetőek)
c) a GDPR (az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, azaz az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről), valamint
d) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény.

III. Milyen személyes adatokat kezelünk?

a)
Személyazonosító adatokat (név, születési hely és idő, anyja neve) és nagykorú személy
aláírását;
b)
Versenyengedéllyel összefüggő adatokat (képmás, nem, korcsoport; versenyrendszer
megnevezése /hivatásos vagy amatőr/, sportág, a versenyengedély érvényességi ideje,
nyilvántartási száma, a versenyengedély kiállításának dátuma);
c)
Egészségügyi adatokat (egyes esetekben a sportorvosi engedély léte és tartalma,
esetlegesen a sérülés ténye (pl versenyen megsérült, vagy sérülés miatt versenytől visszalépett,
stb.);
d)

Kapcsolattartási adatokat (lakcím, illetve válogatott tagjai esetén telefonszám és e-mail

cím);

e)
Állampolgárságra, sportszervezetekkel való jogviszonyokra (azaz melyik egyesület tagja
volt, illetve melyiké jelenleg) és tartamára, vonatkozó adatokat, annak tényét, hogy az oktatási
intézménye sportszervezetében sportol-e, az első igazolás dátuma és az első sportegyesülete;
f)
Igazolványszámok, útlevél másolata és a vízum kiadói által megkövetelt egyéb személyes
adatok és dokumentumok (ha a válogatott tagjaként külföldi versenyre kell utaznia, a repülőjegyfoglaláshoz, illetve a vízum ügyintézéshez);
g)
Videofelvételeket egyes versenyekről (a versenykiírás előírása esetén kizárólag a
Szövetség által készített videók az esetleges óvások elbírálása céljából, illetve ennek hiányában
sportágfejlesztés, illetve ennek keretében szakmai elemzések, valamint a sportág népszerűsítése
céljából);
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h)
Országos, illetve nemzetközi sporteseményekről, sporteseményekkel összefüggő
rendezvényekről való fényképfelvételeket;
i)

A versenyeken való részvételre vonatkozó adatokat és az elért eredményeket;

j)
Doppingvétség megállapítása esetén a doppingvétség és a kiszabott büntetés adatait,
valamint a doppingellenes jogszabályok szerinti feladatok teljesítése során megismert más adatokat
(pl. milyen szert szedett, mi az analízis eredménye stb);
k)
Sportfegyelmi eljárás alapjául szolgáló adatokat, a fegyelmi vétség, annak körülményei és
a kiszabott büntetés adatai;
l)

Kiskorúak esetén a törvényes képviselő aláírását;

m)
Válogatott tagjai esetén a felszerelés biztosításához szükséges adatokat (pl ruhaméret,
cipőméret).
A személyes adatokat általában közvetlenül Öntől, illetve kiskorúak esetén a törvényes képviselőtől
gyűjtjük. Egyes esetekben (pl sportfegyelmi eljárás vagy doppingvétség esetén az) az adatokat harmadik
személytől kapjuk, vagy a versenyeken gyűjtjük (pl részvételi adatok, eredmények).

IV. Milyen célokból kezeljük a személyes adatokat?

a) a versenyző sporttevékenysége feltételeinek és a sportág rendeltetésszerű
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

m)
n)
o)

működésének biztosítása, beleértve a kötelező biztosítás megkötését is;
a versenyző azonosítása és más versenyzőktől való megkülönböztetése;
a sportág versenyrendszerének és versenyeinek a szervezése;
a versenyengedély kiadása és nyilvántartása;
a nemzeti válogatott keretek működtetése;
a versenyzők nemzetközi sporteseményeken való részvétele;
a versenyzők egészségének védelme;
a doppingtilalom érvényesítése;
sportágfejlesztés (beleértve a veterán sport fejlesztését és az utánpótlás-nevelés
fejlesztését is);
a Sporttv-ben szabályozott vagy központi költségvetésből nyújtott, a természetes
személy részére sporteredményére, sporttevékenységére figyelemmel nyújtott
pénzbeli juttatás megállapítására, illetve folyósítására irányuló eljárásban
jogszabályi feladatok teljesítése;
állami támogatás elosztása (SFK program);
l) a sportoló versenyengedélyében meghatározott jogosultságok és a sportorvosi
engedély ellenőrzése, az adatkezelő által felügyelt versenyrendszerben való
szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és az ezekkel
kapcsolatos adatközlés, valamint a fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése (2019.
7. 01. napjától)
statisztikai cél (a képmás, név, születési hely és idő, nem, korcsoport,
versenyrendszer, sportág, versenyengedély száma, érvényessége, kiállítása
keltének adatai tekintetében),
történeti, tudományos cél (a versenyző neve, születési ideje, képmása,
állampolgársága, sportszervezetei és a sporttevékenységgel összefüggő statisztikai
adatai tekintetében), valamint
a sportág népszerűsítése.

Az Ön részéről az adatszolgáltatás a versenyengedély kiadása és nyilvántartása (képmás, név,
születési hely és idő, nem, korcsoport, versenyrendszer, sportág és a versenyengedély adatai – pl
száma, érvényessége) érdekében kezelt adatok tekintetében jogszabály előírásán alapul, ezek
megadása nélkül versenyengedélyt nem kaphat.
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Ha a kapcsolattartási adatot nem adja meg, úgy a versenyrendszerben nem vehet részt, mivel így a
sportfegyelmi eljárásban való részvétele nem biztosítható. Ha a természetes személyazonosító
adatait nem adja meg, úgy a kötelezően előírt biztosítás nem köthető meg, illetve adott esetben nem
tudjuk azonosítani vagy más versenyzőktől megkülönböztetni. Az igazolási és átigazolási
szabályzat szerinti adatok megadása hiányában igazolására, átigazolására, versenyengedélye
érvényesítésére szintén nem kerülhet sor, ahogyan vízumügyintézésre és repülőjegy foglalásra sem,
ha az utazási iroda és az illetékes szervezetek által kért adatokat nem továbbítjuk. A
doppingvétségekre vonatkozó adatokat jogszabályi előírások alapján kezeljük. Kiskorúak esetén a
szülői hozzájárulás (aláírás) hiányában szintén nem tudunk versenyengedélyt kiállítani. Ha nem ért
egyet a videofelvételek, illetve fényképfelvételek készítésével, illetve közzétételével, úgy
tiltakozási jogával élhet (kérjük, hogy lehetőség szerint még a készítést megelőzően legyen kedves
élni ezzel a jogával).

V. Mi az adatkezelés jogalapja?
Az adatkezelés jogalapja a IV. pont szerinti célok szerinti adatkezelések tekintetében:
1. Jogi kötelezettségünk teljesítése a
- d) pont szerinti cél esetén (Sporttv. 3. § (3) bekezdése és 19/A. § (1) bekezdése együttesen),
valamint a
- h) pont szerinti cél körében doppingvétség megállapítása esetén. Ilyenkor az adatkezelő köteles a
doppingvétség megállapításához fűződő egyéb jogkövetkezmények alkalmazása során kezelni a
családi és utónevet, születési helyet és időt, kapcsolattartási adatokat, sportszervezet, sportág,
szakág megjelölését, a doppingvétség megjelölését és a kiszabott doppingbüntetést, valamint a
doppingellenőrzéssel érintett sportoló edzőjének és sportorvosának, keretorvosának családi és
utónevét. (Sporttv. 4/A. § (10) bekezdése).
2. Közérdekű feladataink végrehajtása a
- a)-c) pontok, e)-g) pontok és i) pont szerinti célok, valamint a h) pont szerinti cél a kötelező
adatkezeléssel érintett eset kivételével (a közérdekű feladatainkat Sporttv. 22. § (1)-(2) bekezdései),
- j) pont szerinti célból (Sporttv. 57/B. §-a)
- k) pont szerinti célból (a Sporttv 22. § (1) bekezdése és Támogatási szerződés alapján)
- l) pont szerinti célból (a Sporttv. 2019.07.01. napjától hatályos 76/E. § (4) bekezdése).
3. Jogos érdekünk:
Az m) és az n) pont szerinti célból az ahhoz fűződő jogos érdekünk, hogy az adatokat, sportági
eredményeket feldolgozzuk és döntéshozatalhoz felhasználjuk.
Az o) pont szerinti célból az adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a birkózók, különösen az
utánpótlás létszámának növelésével a sportág eredményességét fenntartsa, illetve növelje.

VI. Ki ismerheti meg a személyes adatokat?
1. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk, hogy megvédjük a személyes
adatokat a jogellenes hozzáféréstől, elveszéstől, stb. Így korlátozzuk azoknak a személyeknek a
körét, akik a személyes adatait megismerhetik. Kizárólag olyan munkavállalók, illetve a
munkáltatóval szerződött olyan személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akiknek a fenti céloknak
megfelelő (adatkezelési) tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.
2. A személyes adatok kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az igénybe vett
adatfeldolgozók:
a) az egyes sporteseményeken és azokkal összefüggő más rendezvényeken fotókat készítő
megbízottunk,
b) a honlapunk részére tárhelyet biztosító szolgáltató,
c) a versenyengedély gyártását elvállaló szervezet és annak alvállalkozója (Magyar Olimpiai
Bizottság, és alvállakozója, az Inter-ser-ware Kft, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.).
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3. A nemzetközi (IWF) licensz megszerzése céljából az általunk jelölt versenyzők előírt adatait a
Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) által üzemeltetett nevezési rendszerbe töltjük fel.
Az IWF székhelye Svájcban van, ami nem EGT tagállam (így EGT területén érvényesülő
adatvédelmi szabályok tekintetében külföldnek, harmadik országnak minősül), azonban az Európai
Bizottság megfelelőségi határozata alapján Svájcban a személyes adatok megfelelő szintű védelme
biztosított.
4. Külföldi versenyrendszerben való részvétel esetén a külföldi egyesület sportoló által jóváhagyott
vagy a sportolóval közös megkeresésére a Szövetség a nevet, születési dátumot tartalmazó
nyilatkozatot ad ki arról, hogy a megjelölt személy az MSSZ nyilvántartásában szereplő
válogatottnak minősül-e.
5. Külföldi versenyeken való részvétel esetén (ha a versenyzőt a Szövetség nevezi) egyes, vízum
ügyintézéshez és a repülőjegy foglaláshoz szükséges adatait átadjuk az utazási irodának, illetve az
illetékes, vízumügyintézést végző szerveknek, valamint a szervező sportszervezetnek, amennyiben
tőlük ún. vízummeghívó szükséges.
6. A versenyengedélyhez kapcsolódó biztosítás megkötéséhez szükséges adatait (személyazonosító
adatok és lakcím) átadjuk a Magyar Olimpiai Bizottságnak, amely a biztosítás megkötése
érdekében a Posta Biztosítóval (1535 Budapest, Pf. 952., tel: 06- 1-200-4800), kötött szerződést,
amelynek részére az adatok továbbításra kerülnek.
7. Az egyes állami ösztöndíjakra való ajánlás során egyes, a jogszabály, vagy az ösztöndíjat nyújtó
szerv által meghatározott adatait átadjuk az ösztöndíjról döntő, illetve az eljárásban résztvevő
szervezeteknek, szerveknek (MOB, sportért felelős miniszter).
8. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) várhatóan 2019. 07. 01.
napján elindul, egyes, jogszabályban megjelölt adatai (versenyengedély kiállításához kezelt adatok,
a versenyengedély adatai, a versenyeken való részvételre, eredményekre vonatkozó adatok)
feltöltésre kerülnek az NSR-be. Az NSR-be emellett adatokat szolgáltat majd a sportszervezete is
(név, anyja neve, születési hely és idő, képmás, TAJ-szám, e-mail), melyhez a Sporttv szerinti
célokból a Szövetség is hozzá fog férni.
Az NSR-t a sportpolitikáért felelős miniszter fogja üzemeltetni, az adatokat pedig a sportolónak a
nemzeti sportinformációs rendszerben történő azonosítása, belépésének biztosítása, a
sportszervezetek és sportszövetségek által közölt adatok validitásának ellenőrzése, a
versenyeredmények nyilvántartása, az állami sportcélú támogatások biztosítása és felhasználásának
ellenőrzése céljából fogja a miniszter kezelni.
9. Állami támogatás tekintetében fennálló elszámolási kötelezettségünk teljesítése körében egyes, a
bizonylatokon szereplő adatait (pl. név a repülőjegyen) továbbítjuk az illetékes szervezet (általában
az EMMI) részére.
10. A sportág népszerűsítése érdekében a bajnokok nevét és képmását a honlapunkon közzétesszük.

VII. Meddig tároljuk a személyes adatokat?
1. Az adatokat az adatkezelési cél megvalósításához szükséges ideig kezeljük.
2. A versenyengedély kiadásához és nyilvántartása céljából kezelt személyes adatait a
versenyengedély kiadásától visszavonásig kezeljük.
3. Az esetlegesen kezelt egészségügyi adatokat a felvételüktől visszavonásig kezeljük.
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4. A sportág rendeltetésszerű működésének biztosítása körében kezelt adatokat (pl
személyazonosító adatok,) a versenyző versenyengedélye utolsó érvényesítésétől számított 5 évig
kezeljük.
5. A válogatott keretek működtetése céljából kezelt adatokat a válogatott kerettagság fennállása
alatt kezeljük. A válogatott tagok kiutazáshoz szükséges adatait az ügyintézéshez szükséges ideig
kezeljük.
6. A versenyeken a videofelvételeket sportágfejlesztési, illetve szakmai elemzési célból kezeljük,
legfeljebb 15 évig.
7. Doppingvétség megállapítása esetén az ezzel összefüggésben kezelt adatokat a doppingbüntetés
lejártáig, vagy ha az későbbi, az állami sportcélú támogatás folyósításának megszűnését követő 10
évig kezeljük.
8. A sportfegyelmi eljárások adatait, illetve az ezzel összefüggésben kezelt adatokat a fegyelmi
büntetés lejártától számított 2 évig, de legalább a fegyelmi eljárás lezárásától számított 1 évig
kezeljük.
9. Az állami támogatás felosztása céljából (KSF) kezelt adatokat a pontok megállapításáig kezeljük.
10. Sportágfejlesztési célú (beleértve az utánpótlás-nevelési és a veteránsport fejlesztési célú
adatkezeléseket is) adatkezelés körében kezelt adatokat 30 évig (kivéve a videofelvételeket), a
történeti, tudományos célú adatkezelés körében kezelt adatokat 50 évig kezeljük.

VIII. Milyen jogok illetik meg a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

a) Tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait kezeljük, és kérheti, hogy
ezekről adjunk másolatot.

b) Jogosult arra, hogy a pontatlan személyes adatai helyesbítését vagy a hiányos adatok
c)

d)
e)
f)

kiegészítését kérje.
Kérheti a személyes adatai törlését, ha (a) már nincs szükség az adatokra a célból,
amelyből kezeljük, (b) az alábbi d) és e) pontok szerint az adatkezelés ellen tiltakozik,
amelynek helyt adunk, (c) jogellenesen kezeljük az adatokat, vagy (d) jogi kötelezettség
teljesítéséhez kell törölni az adatokat.
Ha az adatkezelés jogalapja közérdekű feladat végrehajtása vagy a jogos érdekünk
fennállása, a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhat az adatai kezelésével
szemben.
Tiltakozhat továbbá az adatai kezelésével ha a személyes adatok kezelésére tudományos
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor (kivéve, ha az adatkezelésre
közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség).
Kérheti emellett az adatkezelés korlátozását, ha (a) vitatja az adatai pontosságát, arra az
időre, amíg ezt az adatkezelő ellenőrzi, (b) úgy véli, hogy az adatkezelés jogellenes, de
ellenzi az adatok törlését, (c) ha szüksége van rá jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez és védelméhez, az adatkezelőnek viszont már nincs szüksége az adatokra
(d) ha tiltakozik az adatkezelés ellen, a tiltakozás vizsgálatának tartamára. (A korlátozás
azt jelenti, hogy az adatkezelő csak tárolja az adatokat, más műveletet nem végez velük pl
nem továbbítja, kivéve egyes jogszabályban rögzített eseteket.)

IX. Jogérvényesítés, jogorvoslat
1. Ha az Önt érintő adatkezelésről további tájékoztatást szeretne kapni, vagy a jogait gyakorolni
kívánja, kérjük, hogy az I. pont szerinti e-mail címen vagy levelezési címen vegye fel velünk a
kapcsolatot.
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Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: fotitkar@msszinfo.hu, vagy 1146 Budapest, Istvánmezei
út 1-3.
2. Ha a személyes adatai kezelésével kapcsolatban kifogása vagy panasza van, panaszt tehet a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam
felügyeleti hatóságánál.
A Magyarországon illetékes Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., tel: +36–1-391-1400, fax: +36-1-3911410. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web:www.naih.hu).

X. Módosítás
A személyes adatai kezelésében bekövetkező valamennyi változásról értesíteni fogjuk a jelen
Tájékoztató frissített példányának a weboldalunkon való közzétételével.
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