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Alulírott Dr. SZIVEK Norbert Elnök a MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG (székhelye: 
1146 Budapest, István mezei út 1-3.; adószáma: 19009588-2-42; civil 
cégjegyzékszám: 01-07-0000009; statisztikai számjele: 19009588-9319-515-
01; továbbiakban: MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG, vagy adatkezelő) „Szövetség” 
képviseletében, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 9. § (2) bekezdése, 
10. § (2) bekezdése valamint 11. § (2) bekezdése, és az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 20. § (1) - (2) bekezdésében, valamint az 

EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETBEN - (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 (általános 
adatvédelmi rendelet) - továbbiakban: „Rendelet”) előírt tájékoztatási 
kötelezettségeinek az alábbiak szerint tesz eleget: 

A Szövetség tájékoztatja a versenyzőket, válogatottakat, hogy versenyzői 
státuszával (EGA kártya) összefüggésben az alábbi adatkezeléseket végzi: 

 Név* / Name* 
 Születési idő* / Date of birth*
 HCP* 
 Anyaklub* / Home club*
 Lakcím* / Address*
 E-mail*
 Kategória* / Category*
 Foglalkozás (opcionális) / Profession (optional)
 Számlázási cím, adatok / Billing address
 Postázási cím, ha eltér / Handling address (if differs) 
 Versenyzői pályafutás során elért helyezések és 

versenyeredmények

A személyes adatok címzettjei: a szövetség vezetősége, a feladatokat ellátó 
munkavállalói és adatfeldolgozói, szövetségi kapitányok. A megbízott 
személyes adataihoz kizárólag ezek a személyek férhetnek hozzá.  

A személyes adatok tárolásának időtartama: alapvetően a tagsági viszony 
időtartama, illetve a versenyeken elért helyezések és eredmények 
vonatkozásában korlátlan, a sportág és a Szövetség történetének, 
dokumentálása szempontjából. 

A honlapon végzett bankkártyás befizetésekkel kapcsolatban a Szövetség 
nem végez semmiféle adatkezelést, az adatkezelés az alvállalkozó bank 
rendszerében történik, a szövetség csak a befolyt összegek könyvelésével 
kapcsolatos adatkezelésben érdekelt.  
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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG által kezelt válogatott versenyzők adataival 
kapcsolatos adatkezelés 

A MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG, a válogatott versenyzők adatait külön 
kategóriában kezeli. A válogatott versenyzők évente egyszer, sportorvosi 
vizsgálaton kell, részt vegyenek, de az adatkezelést a versenyzők által 
választott szervezet, sportorvos végzi.  

A válogatott versenyzők nevezése során a nevezéssel kapcsolatos adatok 
átadásra kerülnek a versenyeket rendező szövetségekhez, vállalkozásokhoz, 
ami adott esetben külföldi szervezeteket is jelenthet. 

A versenyeken elért helyezéseket és eredményeket - hazai alkalmazásban a PC 
Caddie adatbázis kezelő szoftver rendszer tárolja, de nemzetközi versenyek 
esetén a rendező szervezet által működtetett és elérhető egyéb rendszerekben 
is tárolásra kerülhetnek. 

 Az adatkezelés célja: A szövetség által a hazai és nemzetközi versenyekre 
kiválasztott válogatott versenyzők nevezési folyamatának lebonyolítása. A 
versenyeken élért eredmények és helyezések nyilvántartása, a magyar és 
nemzetközi golf sport adatainak és eredményeinek gyűjtése, 
katalogizálása. 

 Az adatkezelés jogalapja: Az érintett személy hozzájárulása, a szervezet 
jogos érdeke, valamint a 2011.évi CXII. tv 5.§-a Az 
információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 
törvény 

 Az adatkezelés időtartama: Folyamatos és visszamenőleges. A versenyek 
résztvevőinek adatait a versenyzők által elért eredményeket és 
helyezéseket a szövetség által szerződött alvállalkozó által üzemeltetett 
PC Caddie adatbázis kezelő szoftver rendszer tárolja, hosszú évekre 
visszamenőleg. A rendszer részletes adatkezelési szabályzattal van 
kiegészítve 
(https://www.pccaddie.net/clubs/0360000/app.php?cat=policy&PHPSESS
ID=t98ieju591ldjuco9tic049cs2).  

Az üzemeltető garantálja az illetéktelen felhasználás kizárását. 
Természetesen az érintett kérésér az adatok törlése biztosított. 

 Az adatkezelésben érintett adatok köre: 

 Vezetéknév* 
 Utónév* 
 Születési év* 
 HCP* 
 Ruhaméretek (testméret)
 Versenyeredmények
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A Szövetség továbbá tájékoztatja a versenyzőket, a személyes adatainak 
kezelésével kapcsolatos jogairól, illetve személyes jogainak védelméről: 

munkavállaló > versenyző;  

munkáltató > szövetség;  

munkaviszony > versenyzői jogviszony 

 „Mt. 9. § (2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a 
korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból 
feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog 
korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a 
munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

(3) A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem 
mondhat le. A munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező 
jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. 

10. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat 
közlése kérhető, amely személyiségi jogát nem sérti, és a munkaviszony 
létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A 
munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, 
amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely 
munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, 
kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.  

(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak 
kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, 
véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben 
vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. 

(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a 
munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának 
megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó 
számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell. 

(4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra 
alkalmatlan módon - átadhatók. 
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11. § (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő 
magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak 
során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság 
megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető.   

(2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a 
technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló 
ellenőrzésére szolgálnak.” 

Alulírott, …………………..………………..., kijelentem, hogy a Magyar Golf 
Szövetség adatkezelési szabályzatát megismertem. A jelen tájékoztatóban 
ismertetett, versenyzői jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló 
rendelkezéseket, és ebben a kezelhető személyes adatok körére, az 
adatkezelés céljára, az adattárolás időtartamára, az adatok címzettjeire, 
továbbá az egyéb adatkezelésre, az adatbiztonsági intézkedésekre, az 
érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogaira vonatkozó 
rendelkezéseket megismertem, és ezzel a Szövetség, a tájékoztatási 
kötelezettségének eleget tett.  

Hozzájárulok, hogy a Szövetség, a fent említett adatokat, az adatkezelési 
szabályzatban foglaltak szerint kezelje. 

 

Kelt: …………………, 2018.  ……….………….. 

 
 
 
 

MAGYAR GOLF 
SZÖVETSÉG Versenyző 

 
 
Ha a versenyző a 16. életévét még nem töltötte be 
 
 
 
 

Szülő, vagy a szülői felügyeletet gyakorló más személy 

 


