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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
ÁLLAMI SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ADMINISZTRÁLCIÓJA KÖRÉBEN  

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Magyar Búvár Szakszövetség, mint adatkezelő (a 
továbbiakban: „Szövetség”, vagy „Adatkezelő”) az Európai Parlament és Tanács 
Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános 
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”) összhangban alkotta meg abból a 
célból, hogy a személyes adat jogosultjainak megfelelő, átlátható és érthető 
tájékoztatást nyújtson. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban az állami sportcélú támogatások megállapítása és 
folyósítása iránti eljárásokban, illetve ezek kezdeményezése körében érintett 
személyek személyes adatainak kezelésének jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, 
valamint az őket megillető jogokról adunk tájékoztatást. 

Az adatkezelő elérhetőségei 

Adatkezelő cégneve:   Magyar Búvár Szakszövetség 

Adatkezelő székhelye:   1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 201. 

Nyilvántartó szervezet neve:  Fővárosi Törvényszék 

Nyilvántartási száma:   01-07-0000005 

Adószáma:     19013275-2-42 

Adatkezelő telefonszáma:   +36 1 325 1792  

Elektronikus elérhetősége:  info@buvar.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő neve: Miklós Tamás 

Elektronikus elérhetősége:  info@buvar.hu 

Az adatkezelés célja 

Eljárás pénzbeli juttatás mint állami sportcélú támogatás kezdeményezése, 
megállapítása, illetve folyósítása céljából.                                

Az adatkezelés jogalapja 

A Szövetség a fenti cél érdekében a Sport. tv. 57/B. § (3) bekezdése alapján kezeli az 
érintett személyek jelen dokumentumban rögzített személyes adatait, ezért az 
adatkezelés a Szövetség jogi kötelezettségének teljesítéshez kapcsolódóan valósul 
meg [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].  

A kezelt adatok köre 

Az adatkezelés az érintett alábbi adataira terjed ki: 

a) természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési neve, 

születési hely és idő), 

b) állampolgárság, 

c) lakóhely, tartózkodási hely, telefonszám és elektronikus levelezési cím, 

d) adóazonosító jel, 

e) társadalombiztosítási azonosító jel, 
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f) fizetési számlaszám, 

g) pénzbeli juttatásának jogcíme. 

Adatkezelés időtartama 

A Szövetség a fenti adatokat a támogatással történő elszámolást követő 5 évig kezeli. 

Továbbításra kerülhetnek-e az érintettek adatai? 

A Szövetség az általa tárolt adatokat az állami sportcélú támogatások folyósítója 
részére (EMMI) továbbíthatja. 

A fentieken túl az Adatkezelő az érdekelt adatait csak abban az esetben továbbítja 
másik személy számára, 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő, vagy az adattovábbítás 
címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Szövetség felé hivatalos 
megkeresését eljuttatja; 

b) a Szövetséggel kötelmi jogviszonyban lévő személy (adatfeldolgozó) 
igénybevétele esetén. 

Milyen jogok illetik meg a személyes adat jogosultját? 

Az érintetteket az alábbi jogosultságok illetik: 

a) tájékoztatáshoz való jog. 

b) helyesbítéshez való jog; 

c) elfeledtetéshez való jog; 

d) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e) adathordozhatósághoz való jog; 

f) tiltakozáshoz való jog. 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában 
azt tapasztalja, hogy a Szövetség megsérti az adatvédelmi jogszabályokban 
meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a 
területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: http://naih.hu  


