Adatkezelési szabályzat
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozatom és regisztrációm útján
kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Maccabi Vívó és Atlétikai Club (a továbbiakban:
Maccabi VAC) mint adatkezelő és mint a Maccabi Világjátékok Magyar delegációjának
szervezője személyes és szenzitív adataimat megismerje, és azokat kezelje.
Hozzájárulok és tudomásul veszem, hogy a Maccabi VAC a megadott személyes és
szenzitív adataimat kizárólag a Törvényben és a Maccabi VAC alapszabályában
meghatározott jogszerű keretek között, az ott meghatározott feladatainak ellátása, továbbá a
tagsági jogviszony létesítése, fenntartása, megszüntetése, illetve e jogviszonyból eredő
jogok gyakorlása és kötelezettséget teljesítése céljából ismeri meg és kezeli.
A szenzitív (a természetüknél fogva különösen érzékeny) személyes adatok meghatározása:
faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek
egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok
Ezek közül az egyesület a faji vagy etnikai származásra utaló személyes adatokat kezel,
alapszabályából és céljából eredően valamennyi tagjáról illetve az egyesület keretében
sporteseményen részt vevő személyről.
Egészségügyi adatokat az egyesület csak a sporteseményeken részt vevő hivatásos, amatőr
vagy alkalmi sportolókról kezel, és csak addig a mértékig (mennyiségben és időtartamban
egyaránt), ameddig az a sportversenyeken való felkészülés és részvétel, az ezekből eredő
baleset vagy betegség kezelése, illetve az utólagosan is ellenőrzött sporteseményeknél az
utólagos ellenőrzés (pl. dopping) miatt szükséges.
A fényképeket az egyesület nem kezeli "biometrikus adat"-ként, vagyis olyan technikai
eszközzel, amelyik a személy egyedi azonosítását vagy hitelesítését lehetővé tenné, ezért a
fényképek kezelése az egyesületnél nem minősül szenzitív adat kezelésének, azokra az
egyesületnél az általános adatkezelési szabályok vonatkoznak.
Kijelentem, hogy a Maccabi VAC Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatást
megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt
adatkezelésre elismerem.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű
kinyilvánítása annak, hogy a Maccabi VAC által fentiek szerint végzett adatkezeléshez
hozzájárulásomat megadom a Maccabi Világjátékok vonatkozásában.

INFORMÁCIÓK:
ADATKEZELŐ NEVE:

Maccabi Vívó és Atlétikai Club

KÉPVISELŐJE:

Jusztin Ádám elnök

HONLAPJA:

http://www.maccabi.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

egyesületi nyilvántartásba vétel, valamint
sportrendezvényeken, sporteseményeken
részvétel biztosítása, nevezés, a Maccabi
VAC jogszabályokból adódódó adatkezelési
kötelezettségeinek biztosítása

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása.

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Maccabi VAC elnöke, szakosztályi
kérdésekben szakosztályvezetői, delegáció
vezetői, a Maccabi VAC alkalmazottai,
tisztviselői, a Maccabi VAC mint szervező
kijelölt képviselője.

(akik megtekinthetik)

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

a tagsági jogviszony megszűnésével az
adatok törlésre kerülnek

ÉRINTETT NYILATKOZATA:

személyes adataim kezeléséhez a megjelölt
célok érdekében hozzájárulok
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