
ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZAT 

A Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport 
Egyesület adatvédelmi tájékoztatója 

A Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület tájékoztatja a sportversenyein és közösségi 
rendezvényein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a 
felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület, 
mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos 
szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezelő adatai: 
Név: Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület 
Székhely: 6640 Csongrád, Tanya 827/A 
Postacím:6640 Csongrád, Tanya 827/A 
Nyilvántartási szám: PK.60.007/2004/3 (Szegedi Törvényszék) 
Adószám: 18472479-1-06 
e-mail-cím: csongradseniorok@gmail.com 
Telefonszám: +36 30 5069728 
Honlap: www.senior.csongrad.hu 
Az adatkezelés jogalapja 
Versenyeinkre, rendezvényeinkre való nevezésével, regisztrációjával ön hozzájárul a 

velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve szolgáltatások megvásárlásra. 
A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, 

rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek 

az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként 

jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön 

hozzájárulása. 
Más versenyző benevezése 
Regisztráltjaink igénylik azt a lehetőséget, hogy barátaikat, családtagjaikat, kollegáikat 

is benevezhessék versenyeinkre. Ez az egyszerűsített nevezés a nevezetteknek és 

egyesületünk életét is megkönnyíti. Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek 

kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el 

minden tag személyes megjelenését. 

 A 18 év alatti személy nevezése a szülő (edző) által történik, a rendezvényhelyszínen, az 

eredeti írásbeli hozzájárulás leadásával. 



Egyesületünk ezért megadja a lehetőséget ügyfeleinek, hogy másokat is benevezhessenek 

versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző nevezőnk, 

regisztráltunk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó 

adatkezeléshez. A személyes adatok kezeléséhez általában nem szükséges az írásos 

hozzájárulás, ezért mi sem terheljük ügyfeleinket bürokratikus előírásokkal. 
Az adatkezelés célja és időtartama 
A Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület által folytatott adatkezelés 

általános célja: 

 nevezőink (ügyfeleink) beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések 

rögzítése, 
 az általunk szervezett események lebonyolítása, 
 ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása, 
 pénzügyi nyilvántartások vezetése, 
 statisztikák, elemzések összeállítása, 
 kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak 

körének meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett 

ügyfelekhez, 
 eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott 

hozzátartozó értesítése, 
 szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése. 

Adatbázisunkban szereplő regisztráltjaink (ügyfeleink) a jövőben is bármikor 

nevezhetnek versenyeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. 

Kedvezmények biztosításához versenysorozatok nyilvántartásához (pl. az adott 

versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén meghatározatlan ideig 

szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes 

adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának 

visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. 

Marketingtevékenységünk részletezése 
Marketingtevékenysége keretében egyesületünk: 

 statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait, 

rendezvényei hatékonyságát  
 felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez 

ügyfeleinknek minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez 

a hozzájárulás a nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem 

minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani) 
 e-mailben információkat, versenyfelhívásokat küldhet a rendezvényekről, eseményeinkről 

 
A kezelt adatok köre 
Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. 

Regisztrált ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat, illetve ezekből számított értékeket 

tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. 



befutóidő, helyezés) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, 

nevezés visszaigazolása). 
Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, 

online nevezés esetén tranzakcióazonosító).  
Adatfeldolgozó partnereink 
Versenyeinken kézi vagy gépi, chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az 

adott versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és 

nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és 

az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan feltöltik 

weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag az egyesület által 

meghatározott célra és módon dolgozzák fel. 

A senior úszóversenyek, pedagógus úszóversenyek eredményeit (mely tartalmazza: név, 

szül idő, korcsoport, elért időeredmény, egyesület neve) az MSZÚOSZ arra illetékes 

adatfeldolgozóihoz kerülnek, akik az országos ranglista, csúcslista elkészítéséhez 

használják fel. A futóversenyek eredményeinek feldolgozását, az arra illetékes, az 

egyesület ÁLTAL MEGBÍZOTT RENDSZERGAZDA HASZNÁLJA ÉS KEZELI, 

KIZÁRÓLAG A VERSENNYEL KAPCSOLATOS dokumentumok készítéséhez. 
Honlapunkon az egyes események információjánál, közösségi eseményoldalon tüntetjük 

fel az aktuális versenyfeldolgozót, a versenyjegyzőkönyvben, itt közölhető a versenyző 

életkora, születési idővel( év, hó, nap), mely különösen a különdíjak kihirdetésénél 

fontosak- legfiatalabb, legkorosabb. 
Versenyeink egy részén külső partner bevonásával érem gravírozást is biztosíthatunk. A 

gravírozóknak a nyilvános eredménylistából veszik az időeredményeket. Akik utólag 

postázott érembetétet rendelhetnek, azoknak a nevét, postacímét, időeredményét adjuk 

át. 
A felsorolt partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át. 
Rajt- és eredménylisták 
Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a 

sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és 

eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési 

dátumát (év, hó, nap), lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és 

az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel 

versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, 

részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, 

feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja. 
Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak 

a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. 
E-mailek küldése 
E-mailt küldünk minden ügyfelünknek 

 a sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél), 
 a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról, 
 szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából. 



A fent említett üzenetek a sportszolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú 

hozzájárulástól függetlenül küldjük őket. 
Reklámcélú e-mailt és hírlevelet nem küldünk regisztráltjainknak. 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre 
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez egyesületen belül csak azon 

tagok jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok 

karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek 

esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: 

 a neveztetők és adatrögzítők, 
 a rendszergazda és az adatbázis kezelője, 
 a pénzügyi adatok kezelője 
 a marketinges adatok kezelője 

Az adatkezelésben érintett szervereink helye a szabályzat első oldalán feltüntetett, 

egyesületi székhely. 
A ügyfelekről tárolt adatok 
A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők 

megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. 

versenyekkel, rendezvényekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny 

lebonyolításához (pl. rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, korcsoportok-kategóriák 

kialakítása, korcsoportonkénti-kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés 

ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett 

marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem feltétlenül 

szükséges adatokat nem kötelezőként jelöljük meg. 
A pólóméretet azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk 

megrendelni. 
Alapadatok: 

 teljes név, titulus 
 születési dátum: év, hó nap 
 állandó / levelezési cím, 
 állampolgárság, 
 telefonszám, 
 e-mail-cím, 
 neme 
 egyesület (ha van, nem kötelező – a nemzetközi szokásoknak megfelelően 

megjelenik a rajt- és eredménylistában), 
 számlázási név és cím, adószám 

Különleges adatok: 

 Fogyatékosság miatt nevezési díj-kedvezményben részesülő ügyfeleinknél 

nyilvántartjuk a fogyatékosság tényét mint a kedvezmény alapját (részletek nélkül, 

pl. kerekesszékes, látássérült, hallássérült). 



 Egészségügyi adatok 
 Ruhaméret-pl: pólóméret, ajándék megrendeléshez, a megfelelő méret ismerete 

szükséges 

Ezek az adatok alkalmasak az egészségi állapotra vonatkozó következtetés levonására. 

Ezektől eltekintve más különleges adatot a egyesület nem kezel és nem tart nyilván. 

 
Adatok törlése 
Regisztráltjaink (ügyfeleink) a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik 

törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. 

Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges. 
A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi 

kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. 

Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez 

az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis 

integritásának megőrzése. 
Jogorvoslati lehetőségek 
Amennyiben úgy érzi, hogy a Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport 

Egyesület megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel 

a kapcsolatot az egyesületünkkel, valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát 

mielőbb megoldhassuk. 
Elérhetőségeink a tájékoztató első oldalán olvashatóak. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834 
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: 06-1/391-1400 
Fax: 36-1/391-1410 
e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Weboldal: www.naih.hu 
A Csongrádi Szenior Úszó és Szabadidősport Egyesület fenntartja a jogot, hogy szükséges 

esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

