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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Golf Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: 
Tájékoztató) útján teszi közzé a versenyengedély kártya (a továbbiakban: EGA kártya) kiadásával, 
valamint a versenyzők, illetve válogatottak nyilvántartásával, továbbá a Szövetség egyéb 
szolgáltatásaival (pályaengedély kártya kiadása, kurzus és vizsga szervezése) összefüggő 
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 
 
1.) A TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYI HATÁLYA 
 
Jelen Tájékoztató kiterjed minden olyan személyre, sportolóra, aki versenyzési engedély megadása 
iránti kérelmet nyújt be az Szövetséghez, aki rendelkezik versenyengedéllyel és EGA kártyával, 
továbbá aki a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi (a továbbiakban együttesen: 
Sportoló). 
 
2.) A SZÖVETSÉG ADATAI 

 
Az adatok kezelője a Magyar Golf Szövetség. 
Székhelye:  1123 Budapest, XII. kerület, Győri út 17. 
E-mail címe:  office@hungolf.hu 
 
3.) AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 
a. EGA kártya igénylése, kiadása 

 
EGA kártya a hivatalos golfversenyeken történő induláshoz, valamint a külföldi golfozáshoz 
szükséges. A Sportoló ezzel igazolja, hogy rendelkezik a megfelelő játéktudással, a szükséges HCP 
szinttel és elméleti ismeretekkel. 
 
A Sportoló az EGA kártyát a saját anyaklubján keresztül tudja igényelni a klubba történő 
jelentkezésekor vagy később a klubtagsága során. A Sportónak az igénylés érdekében ki kell töltenie a 
papíralapú adatlapot, majd a klub rögzíti a Sportoló adatait a GOLFiGO rendszerében, illetve 
továbbítja az Szövetség részére. 
 
Kezelt adatok köre: 
 

• név*; 

• anyaklub, amelyben tagsággal rendelkezik*; 

• HCP*; 

• e-mail cím*; 

• születési dátum és hely*; 

• TAJ szám; 

• anyja neve. 
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Az adatkezelés célja: a megfelelő golftudással rendelkező Sportolók jogosultságának igazolása a 
versenyengedély megadása és az EGA kártya kiállítása segítségével. A sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 3. § (1) bekezdésének megfelelően a Sportolónak – a 
versenyrendszerben, bajnokságban való részvétel feltételeként – a Szövetség által a nemzeti 
sportinformációs rendszerben nyilvántartott, a Sporttv.-ben meghatározott feltételeknek megfelelő, 
a versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító versenyengedéllyel kell 
rendelkeznie. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Sporttv. 3. § (8) bekezdése alapján a Szövetség a versenyengedély 
kiadásától számított 4 évig tartja nyilván az adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a Sporttv. 3. §-a. 
 
b. Nemzeti sportinformációs rendszer 
 
A Sporttv. 76/D. §-a alapján a Nemzeti Sportinformációs Rendszer a sportolókra, a 
sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek 
tevékenységére, e szervezetek nevében a Nemzeti Sportinformációs Rendszerbe történő 
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesítő személyre, a sportlétesítményekre, sporteseményekre, 
sporteredményekre vonatkozó adatoknak a nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami sportcélú 
támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és folyamatkezelő 
rendszer.  
 
A Szövetség adatot szolgáltat a Nemzeti Sportinformációs Rendszer részére az általa kiadott 
versenyengedélyekről, a versenyengedéllyel rendelkezők versenyeken vagy versenyrendszerben való 
tényleges részvételéről. A Nemzeti Sportinformációs Rendszerbe történő adatszolgáltatás jogalapja a 
Sporttv. 76/E. §-a. 
 
A Szövetség jogosult történeti, tudományos célból a Sportoló nevét, születési idejét, képmását, 
állampolgárságát, sportszervezeteit és sporttevékenységével összefüggő statisztikai adatait, valamint 
a sportág népszerűsítése céljából a sportoló nevét és képmását nyilvánosságra hozni. 
 
Kezelt adatok köre: 
 

• név; 

• képmás; 

• anyaklub, amelyben tagsággal rendelkezik; 

• HCP; 

• e-mail cím; 

• születési hely és dátum; 

• TAJ szám; 

• anyja neve; 

• versenyrendszer megnevezése; 

• versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezése; 

• versenyengedély érvényességi ideje; 

• a versenyengedély nyilvántartási száma; 

• a versenyengedély kiállításának dátuma. 
 
Az adatkezelés célja: a Sportoló versenyengedélyének kiállítása, az abban meghatározott 
jogosultságok és a Sportoló sportorvosi engedélyének ellenőrzése, a Szövetség által felügyelt 
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versenyrendszerben való szereplés, az egyes sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel 
kapcsolatos adatközlés, valamint fennálló tagsági jogviszony ellenőrzése. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Sporttv. 3. § (8) bekezdése alapján a Szövetség a versenyengedély 
kiadásától számított 4 évig tartja nyilván az adatokat. 
 
 
A Nemzeti Sportinformációs Rendszerrel összefüggő adatkezelésről további tájékoztatás elérhető a … 
 
c. Válogatott Sportolók adatainak kezelése 
 
Kezelt adatok köre: 
 

• név*; 

• HCP*; 

• születési dátum*; 

• ruhaméret (testméret)*; 

• versenyeredmények*; 

• sportorvosi vizsgálat eredménye: megfelelt/nem felelt meg*. 
 
Az adatkezelés célja: A Szövetség által a hazai és nemzetközi versenyekre kiválasztott válogatott 
versenyzők nevezési folyamatának lebonyolítása, a versenyeken történő részvétel biztosítása. A 
versenyeken élért eredmények és helyezések nyilvántartása, a magyar és nemzetközi golf sport 
adatainak és eredményeinek gyűjtése, katalogizálása. A versenyeken elért helyezéseket és 
eredményeket a Szövetség a GOLFiGO adatbázist kezelő szoftver rendszerben kezeli és tárolja a d. 
pontban foglaltaknak megfelelően. 
 
A válogatott Sportolók kötelesek évente egyszer sportorvosi vizsgálaton részt venni.  A sportorvosi 
vizsgálattal kapcsolatos adatkezelést a Sportoló által választott sportorvos végzi, a Szövetség 
kizárólag a sportorvosi vizsgálat eredményét ismeri meg arra vonatkozóan, hogy a válogatott 
Sportoló megfelelt a vizsgálaton vagy sem. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Szövetség az adatokat a GOLFiGO adatbázisában addig tartja nyilván, 
amíg Sportoló rendelkezik érvényes versenyengedéllyel. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 
kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontja 
alapján a Szövetség jogos érdeke a megjelölt személyes adatok kezelése a válogatott Sportolók, 
eredményeik, versenyek nyilvántartása, továbbá a versenyek szervezése, lebonyolítása és a 
válogatott Sportolók versenyen való részvételének biztosítása érdekében. A Szövetség a jogos érdek 
fennállása és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és lehetőségeket, 
amelyek a kívánt cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a válogatott 
Sportolók adatainak jelen pontban foglaltaknak megfelelő kezelése a lehető legkevésbé korlátozó 
megoldásnak tekinthető és az adatkezelés célja másként nem biztosítható, erre tekintettel az 
adatkezelés megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében a Szövetség 

• kizárólag a nemzeti sportinformációs rendszerben is kezelt, valamint a Sportoló versenyzésével 
kapcsolatos személyes adatokat kezeli és tartja nyilván,  

• kizárólag a jelen pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében kezeli, 

• az adatkezelés időtartamát a kívánt cél elérése érdekében és a szükségesség 
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figyelembevételével határozta meg, 

• megtette a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket a személyes adatok biztonságos kezelése 
érdekében, 

• Szövetség a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja, 

• Szövetség minden körülmények között biztosítja a Sportolóknak, hogy tiltakozzanak személyes 
adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban meghatározott 
további jogok gyakorlását. 

 
Adattovábbítás: A válogatott Sportolók nevezése során a nevezéssel kapcsolatos adatok átadásra 
kerülnek a versenyeket rendező külföldi szövetséghez, illetve szervezethez. Az adott versenyhez 
kapcsolódó konkrét címzett(ek)ről a Szövetség minden esetben tájékoztatja a Sportolót a nevezéssel 
egyidejűleg. Az adattovábbítás célja a verseny lebonyolításának biztosítása. Az adattovábbítás 
jogalapja a Szövetség jogos érdeke a versenyeken való rézvétel biztosítása céljából. A személyes 
adatok továbbítását követően a címzett szövetség vagy szervezet adatkezelése tekintetében a 
Szövetség semmilyen felelősséget nem vállal, az adatkezelés körülményeire vonatkozón a Sportoló a 
címzett adatkezelőtől kérhet és kaphat tájékoztatást. 
 
d. GOLFiGO rendszerrel összefüggő adatkezelés 
 
Szövetség a Sportoló versenyengedély igénylése során megadott és a nemzeti sportinformációs 
rendszerben kezelt adatait nyilvántartja az általa üzemeltetett GOLFiGO szoftverhez tartozó 
adatbázisban is. 
 
Kezelt adatok köre: a b. és c. pont esetében felsorolt adatok, továbbá a versenyzéssel kapcsolatos 
adatok 
 
Az adatkezelés célja: az EGA kártyával rendelkező Sportolók és a versenyeken elért eredményeik 
nyilvántartása, a versenyengedélyhez kapcsolódó jogosultságok és a Sportoló sportorvosi 
engedélyének ellenőrzése, a Szövetség által felügyelt versenyrendszerben való szereplés, az egyes 
sportcélú állami támogatások igénybevétele és ezekkel kapcsolatos adatközlés, a fennálló tagsági 
jogviszony ellenőrzése, továbbá a versenyek szervezése, lebonyolítása, a Sportolóval való 
kapcsolattartás. 
 
Az adatkezelés időtartama: A Szövetség az adatokat a GOLFiGO adatbázisában addig tartja nyilván, 
amíg Sportoló rendelkezik érvényes versenyengedéllyel. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Szövetség jogos érdeke a 
Sportolók és a versenyek nyilvántartása érdekében. Tekintettel arra, hogy a GOLFiGO rendszert 
használják a Szövetséghez tartozó klubok, továbbá a Sportolók is rendelkeznek felhasználói fiókkal, a 
Szövetség megítélése szerint a közös rendszer használata, az egységes adatbázis minden érintett 
érdeke a jelen pontban meghatározott adatkezelési célok teljesítése vonatkozásában. A Szövetség a 
jogos érdek fennállása és az adatkezelése szempontjából megvizsgálta mindazon eszközöket és 
lehetőségeket, amelyek a kívánt cél elérése érdekében figyelembe vehető és úgy ítélte meg, hogy a 
Sportolói adatok GOLFiGO adatbázisban történő kezelése a lehető legkevésbé korlátozó megoldásnak 
tekinthető és így megfelel a szükségesség és arányosság követelményének. Ennek érdekében a 
Szövetség 

• kizárólag a nemzeti sportinformációs rendszerben is kezelt, valamint a Sportoló 
versenyzésével kapcsolatos személyes adatokat tartja nyilván a GOLFiGO adatbázisban,  

• kizárólag a jelen pontban meghatározott cél érdekében kezeli, 
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• az adatkezelés időtartamát a kívánt cél elérése érdekében és a szükségesség 
figyelembevételével határozta meg, 

• megtette a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket a személyes adatok biztonságos 
kezelése érdekében, 

• a Szövetség a jogszabályi kötelezettségeket minden esetben betartja, 

• a Szövetség minden körülmények között biztosítja a Sportolóknak, hogy tiltakozzanak 
személyes adataik jelen célból történő felhasználása ellen és a jelen Tájékoztatóban 
meghatározott további jogok gyakorlását. 

 
e. Sportolói profil 
 
Az EGA kártya kiadását és a versenyengedély megadását követően a GOLFiGO rendszer automatikus 
adatfeldolgozó rendszer segítségével létrehozza a Sportoló profilját, amely a következő személyes 
adatokat, és személyes adatoknak minősülő információkat tartalmazza: 

• a Sportoló által megadott adatok, 
• a Sportoló versenyeken való részvételével, nevezéseivel, elért eredményeivel kapcsolatos 

adatok. 
 

A Sportoló profil használata során a Felhasználónak lehetősége van a megadott adatait módosítani, 
versenyre nevezni, a Szövetséggel, illetve a klubbal kapcsolatba lépni. 
 
Hozzáférési jogosultságok: 
 

• A Sportolói profil alábbi adatai a Szövetség, valamint a Sportoló anyaklubja (hendikepvezető 
klubja) számára elérhetőek a GOLFiGO adatbázisában: 
o a b. pontban meghatározott valamennyi személyes adat; 
o a Sportoló saját ún. hendikep története. 

 

• A Szövetség, a Sportoló anyaklubja (hendikepvezető klubja), illetve a többi Sportoló számára 
elérhető adatok a GOLFiGO adatbázisában: 
o valamennyi sportadat/statisztika (nem beleértve a Sportoló ún. hendikep történetét), 

amelyet a GOLFiGO rendszer a Sportolóról tárol és a Szövetség sportszakmailag 
szükségesnek tart megjeleníteni a Sportolói profil publikus felületén. 

 
f. Kurzusra, oktatásra jelentkezés 

 
Kezelt adatok köre: 
 
Az erre szolgáló adatlapon a Sportolónak lehetősége van a megadni adatait annak érdekében, hogy 
jelentkezzen az Adatkezelő által szervezett oktatásra, kurzusra. A jelentkezés érdekében a következő 
adatok megadása szükséges: 
 

• teljes név*; 

• e-mail cím*; 

• lakcím; 

• számlázási cím (amennyiben eltér a lakcímtől). 
 
Az adatkezelés célja: a jelentkezések rögzítése, a jelentkező Sportolók adatainak kezelése, 
nyilvántartása, oktatás és azt követő vizsga megszervezése és lebonyolítása, a sikeres vizsgát 
követően a pályaengedély kártya kiállítása, a részvételi díj megfizetésével, számlázással kapcsolatos 
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feladatok teljesítése, a Sportolókkal történő kapcsolattartás. 
 
Az adatkezelés időtartama: Szövetség a kurzust, illetve a vizsgát követő 5 (öt) évig kezeli a Sportoló 
és a Szövetség között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok érvényesítése érdekében az 
ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § értelmében, 
továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében a Számvitelről 
szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján a Szövetség a Sportoló számviteli 
bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli kötelezettség teljesítése céljából 
megőrzi. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a Sportoló és a Szövetség között létrejött 
szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező 
adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a. 
 
g. Pályaengedély kártya igénylése 

 
Pályaengedély kártya kiállítása szükséges annak érdekében, hogy a Sportoló a Szövetségnél 
nyilvántartott bármely pályán játszani tudjon felügyelet nélkül. A pályaengedély kártya kiállítását 
bármely Sportoló kérheti és azt minden évben szükséges megújítani. 
A Sportoló a pályaengedély kártyát a Szövetségnél vagy bármelyik klubnál tudja igényelni. A 
Sportónak az igénylés érdekében ki kell töltenie a papíralapú adatlapot, majd a Szövetség vagy a klub 
rögzíti a Sportoló adatait a GOLFiGO rendszerében, illetve – amennyiben a Sportoló valamelyik 
klubnál adta le az igénylését – továbbítja az Szövetség részére. 
 
Kezelt adatok köre: 
 

• név*; 

• e-mail cím*; 

• születési dátum*; 

• kiskorú esetén a törvényes képviselő adatai; 

• számlázással kapcsolatos adatok*. 
 
Az adatkezelés célja: a pályaengedély kártya kiállítása és nyilvántartása, a pályaengedély kártya 
kiállításához kapcsolódó díj megfizetésével, számlázásával kapcsolatos feladatok teljesítése, valamint 
a Sportolóval történő kapcsolattartás. 
 
Az adatkezelés időtartama: Szövetség a pályaengedély kártya érvényességi idejének lejártát követő 5 
(öt) évig kezeli a Sportoló és a Szövetség között létrejött szerződésből eredő követelések és jogok 
érvényesítése érdekében az ehhez szükséges adatokat a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:22. § értelmében, továbbá az adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése 
érdekében a Számvitelről szóló C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 169. §-a alapján a 
Szövetség a Sportoló számviteli bizonylaton szereplő nevét és lakcímét 8 évig, kizárólag a számviteli 
kötelezettség teljesítése céljából megőrzi. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés jogalapja a Sportoló és a Szövetség között létrejött 
szerződés teljesítése, a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek érvényesítése a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés e) pontja alapján. A számviteli bizonylattal kapcsolatos adatkezelés jogalapja a kötelező 
adatkezelést elrendelő törvényi rendelkezés, vagyis a Számviteli tv. 169. §-a. 
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A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a 
Szakértő Programba regisztráljon és igénybe vegye a Szakértő Program szolgáltatásait. 
 
h. Tájékoztatás küldése versenyekről 
 
Kezelt adatok köre: 
 

• név; 

• e-mail cím. 
 

Az adatkezelés célja: A Szövetség vagy a Szövetséghez tartozó klubok által szervezett versenyekről 
történő tájékoztatás küldése a Sportoló által az EGA kártya igénylésekor megadott e-mail címre. 
 
Az adatkezelés időtartama: Szövetség a Sportoló adatait a jelen pontban meghatározott célból az 
adatkezelés fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg a Sportoló nem tiltakozik adatai felhasználása 
ellen. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a Szövetség jogos érdeke. A 
Szövetség megítélése szerint mind a Szövetségnek, mind a Sportolónak jogos érdeke fűződik ahhoz, 
hogy a Sportolók értesüljenek a megrendezésre kerülő versenyekről és így azokon részt tudjanak 
venni. A Szövetség álláspontja szerint a tájékoztató levelek küldése nélkül a jelzett cél hatékonyan 
nem valósítható meg. A Sportoló személyes adatai védelméhez fűződő jogának biztosítása érdekében 
a Szövetség a Sportoló részére minden esetben megfelelő tájékoztatást ad az adatkezelés 
körülményeiről, továbbá biztosítja számára a GDPR által meghatározott, jelen Tájékoztató 5. 
pontjában foglalt jogokat, így különösen a tiltakozás jogát. 
 
 
4.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS 

 
A személyes adatok megismerésére a Szövetség, illetve az általa igénybevett adatfeldolgozók a 
hatályos jogszabályok szerint jogosultak. 
 
Az adatok feldolgozását a Szövetség megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi: 
 

SportALL Kft.  
Cím:  1027 Budapest, Bem rkp. 56. 
E-mail: info@golfigo.com 
Adatfeldolgozás célja: A GOLFiGO adatbázis üzemeltetésével kapcsolatos adatfeldolgozási 
feladatok. 

 
Szövetség fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, 
amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Sportolókat. 
 
A Szövetség kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Sportoló kifejezett 
hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. 
 
5.) A SPORTOLÓ JOGAI 
 
Hozzáférés a személyes adatokhoz 
 

mailto:info@golfigo.com
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A Szövetség a Sportoló kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adataira vonatkozóan az 
Szövetség folytat-e adatkezelést, és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes 
adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról: 

• az adatkezelés célja(i); 

• az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái; 

• a Sportoló személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és 
címzettje(i); 

• az adatkezelés tervezett időtartama; 

• a Sportoló jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, 
valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben; 

• a Hatósághoz való fordulás lehetősége; 

• az adatok forrása; 

• a profilalkotással kapcsolatos lényeges információk; 

• az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. 
 

A Szövetség az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen a Sportoló 
rendelkezésére bocsátja. A Sportoló által kért további másolatokért a Szövetség az adminisztratív 
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha a Sportoló elektronikus úton nyújtotta 
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre 
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. 
 
A Szövetség köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított 
egy hónapon belül, közérthető formában, a Sportoló kérelmére megadni a tájékoztatást. Sportoló a 
hozzáférés iránti kérelmét az 2. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. 
 
Kezelt adatok helyesbítése 
 
A Sportoló kérelmezheti a Szövetségnél (az 2. pontban meghatározott elérhetőségeken) pontatlan 
személyes adatainak helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését az adatkezelés céljának 
figyelembevételével. Szövetség a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi.  
 
Kezelt adatok törlése (az elfeledtetéshez való jog), zárolása 

A Sportoló kérelmezheti, hogy a Szövetség indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatokat, a Szövetség pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 
indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 

b) a Sportoló visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; 
c) a Sportoló tiltakozik személyes adatai kezelése miatt; 
d) a személyes adatok kezelése jogellenesen történt; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok hozzájáruláson alapuló gyűjtésére az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 
Ha a Szövetség nyilvánosságra hozta (harmadik személy számára elérhetővé tette) a személyes 
adatot, és azt a fentiekben foglaltak alapján törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével meg kell tennie az ésszerűen elvárható lépéseket, intézkedéseket 
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annak érdekében, hogy tájékoztassa az érintett személyes adatokat kezelő adatkezelőket, hogy a 
Sportoló kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 
másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 
 
A személyes adatokat nem kell törölni abban az esetben, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

• a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

• a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 
szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

• a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 

• a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 
célból, amennyiben a törléshez fűződő jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

• jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
Adatkezelés korlátozása 
 
A Sportoló jogosult arra, hogy kérésére a Szövetség a személyes adatok helyesbítése vagy törlése 
helyett korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

• a Sportoló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szövetség ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és a Sportoló ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• a Szövetségnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Sportoló 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• a Sportoló tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szövetség jogos indokai elsőbbséget 
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a 
Sportoló hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 
 
A Szövetség a Sportolót, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának 
feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 
 
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához 
kapcsolódó értesítési kötelezettség 
 
A Szövetség minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az 
adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Sportolót kérésére az 
Szövetség tájékoztatja e címzettekről. 
 
Tiltakozáshoz való jog 
 
A Sportoló abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés 
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• közérdekű vagy a Szövetségre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében 
végzett feladat végrehajtásához szükséges; 

• a Szövetség vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges; 

• profilalkotáson alapul. 
 
A Sportoló tiltakozása esetén a Szövetség a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek a Sportoló érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés, illetve az ehhez kapcsolódó profilalkotás 
érdekében történik, a Sportoló jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes 
adatok e célból történő kezelése ellen. Ha a Sportoló tiltakozik a személyes adatok közvetlen 
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból 
nem kezelhetők. 
 
Szövetség intézkedése a Sportoló kérelmével összefüggésben 
 
A Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy 
hónapon belül tájékoztatja a Sportolót a hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, a tiltakozás, 
valamint az adathordozhatóság iránti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, 
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szövetség a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Sportolót. Ha a 
Sportoló elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus 
úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha a Szövetség nem tesz intézkedéseket a Sportoló kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb 
a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Sportolót az intézkedés 
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Sportoló panaszt nyújthat be valamely felügyeleti 
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
A Sportoló kérelme esetén az információkat, a tájékoztatást és a kérelme alapján megtett intézkedést 
díjmentesen kell biztosítani. Ha a Sportoló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Szövetség, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, az Szövetség 
ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A 
kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt terheli. 
 
6.) ADATBIZTONSÁG 
 
A Szövetség kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat 
a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek 
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát 
arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Sportolók hozzájárulása alapján 
továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 
 
A Szövetség gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne 
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt 
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adatokat kizárólag a Szövetség, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó 
ismerheti meg, azokat a Szövetség harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező 
személynek nem adja át. 
 
A Szövetség megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, 
illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szövetség az adatkezelési tevékenységben 
részt vevő munkavállalói részére előírja.  
 
A Sportoló elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – 
annak ellenére, hogy a Szövetség az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok 
kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme 
teljes mértékben az interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés 
erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén a Szövetség nem felelős ilyen jellegű 
adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Sportolónál ezen okokból kifolyólag 
keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Sportoló is megadhatja személyes adatait harmadik 
személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. 
 
A Szövetség semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, 
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, 
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre 
vonatkoznak.  
 
7.) ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE 
 
Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely a Szövetség által kezelt, továbbított, 
tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy 
feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, 
törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését 
eredményezi. 
 
A Szövetség indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha 
a Szövetség bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető 
meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan 
késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a 
következő információkat tartalmazza: 
 

• az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája; 

• Szövetség neve, elérhetősége; 

• az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 

• a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, 
orvoslására. 

 
A Szövetség az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az 
adatvédelmi incidensről a Szövetség honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban 
meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 
 
Az adatvédelmi incidensekről a Szövetség az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
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ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az 
alábbi adatokat tartalmazza: 
 

• az érintett személyes adatok köre; 

• az érintettek köre és száma; 

• az adatvédelmi incidens időpontja; 

• az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; 

• az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. 
 
A nyilvántartásban szereplő adatokat a Szövetség az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 
évig őrzi meg. 
 
8.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 
A Szövetség mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően 
történjék, amennyiben azonban a Sportoló úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni a 2. 
pontban meghatározott elérhetőségekre. 
 
Amennyiben a Sportoló úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az 
irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél  

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu; www.naih.hu) 

• bíróságnál. 
 

9.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a GDPR irányadó.  
 
Budapest, 2022. március 1. 

 
Magyar Golf Szövetség 
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