ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
SZERVEZETI ÜLÉSEK RÉSZTVEVŐI
RÉSZÉRE
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 Tájékoztatóval kívánunk tájékoztatást adni a személyes
adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, valamint az érintetteket megillető
jogokról a Szövetség valamennyi olyan szervezeti ülésének (különösen: közgyűlés,
elnökségi ülés, bizottsági ülések, csapatértekezlet), vagy egyéb szervezeti
eseményének résztvevői számára, amelyeken az események elektromos úton
rögzítésre kerülhetnek. Érintettek lehetnek különösen:
1.

A Szövetség tisztségviselői,

2.

a rendes tagok képviselői, búvár szakosztályok vezetői,

3.

az eseményen egyéb pozíciójban jelenlévő személy (különösen: személyzet,
munkatárs, jogi képviselő, meghívott).

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
Az adatkezelés célja az eseményeken elhangzottak rögzítése és az utólagos
visszaidézhetőség céljából történő megőrzése.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az adatkezelő és harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges [GDPR 6. cikk (1) f) pont].
▪

A Szövetség jogos érdeke, hogy a szervezeti működés alapjait képező ülések
(különösen: közgyűlés, elnökségi és bizottsági ülések, fegyelmi tárgyalások,
sportági megbeszélések) megfelelően dokumentálásra kerüljenek az utólagos
felidézhetőség és a transzparencia érdekében. A Szövetség szervezeti keretein
belül tevékenykedő, és az adott eseményen részt nem vevő harmadik személyek
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jogos érdeke, hogy a Szövetségi eseményekről rögzített formában (a
felvételekről készült jegyzőkönyveket is ideértve) értesüljenek.
▪

Az üléseken résztvevő érintetteknek alapvető érdekük fűződik a képmásuk és a
hangfelvételhez való joguk, továbbá az információs önrendelkezési joguk
tiszteletben tartásához, és ahhoz, hogy személyes adataikat illetéktelen
személyek ne kezeljék.

▪

Tekintettel arra, hogy a Szövetég és harmadik személyek (különösen: az ülésen
részt nem vevő érintettek, és tágabb értelemben a teljes hazai búvársporttársadalom) közös jogos érdeke elsőbbséget élvez az érintettek azon érdekével
szemben, hogy adataikat ne kezeljék, a Szövetség az adatok kezelésére jogosult
szervezetnek minősül [GDPR 6. cikk (1) f) pont].

A jelen pontban nevesített adatok kezelése az Adatkezelő jogszabályban és CMAS
szabályzataiban foglalt feladatának ellátásához szükséges. Az adatkezelő az érintett
ezen adatait csak arányos mértékben kezeli, és az adatkezelés szükségességét évente
felülvizsgálja, a szervezeten belül pedig szűkíti a hozzáférés jogosultságát az
ügyintézésre jogosult és köteles szervezeti dolgozók körére. Az Adatkezelő
folyamatosan felügyeli, és fejleszti az adatkezelés biztonságát és áttekinthetőségét
biztosító garanciákat.
A kezelt adatok köre
Az adatkezelés az alábbi adatokra terjed ki:
a)

Az érintett neve,

b)

az érintett minősége, pozíciója,

c)

az érintett esetleges felszólalását tartalmazó hang, illetve képanyag

Adatkezelés időtartama
A jegyzőkönyv leírását követő 30 napon belül.
Továbbításra kerülhetnek-e az érintettek adatai?
A felvételek nem kerülnek továbbításra, azonban az azokról készült jegyzőkönyvek az
Adatkezelő honapján nyilvánosságra hozatalra kerülhetnek.
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.
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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
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