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1. A Nemzeti Sportinformációs Rendszer rövid bemutatása
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) különböző modulokból felépülő, 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 adatok nyilvántartását szolgáló, továbbá az állami
sportcélú támogatások elosztását és felhasználását támogató elektronikus nyilvántartási és
folyamatkezelő rendszer.
Az NSR-t a sportpolitikáért felelős miniszter működteti.
Üzemeltető: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ).
2. Az adatkezelési tájékoztató célja, valamint az NSR és az adatkezelés jogszabályi háttere
2.1.

A tájékoztató célja, hogy bemutassa az NSR adatkezelési tevékenységét, a kezelt adatok
körét, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak főbb ismérveit.

2.2.

Az NSR és az adatkezelés jogszabályi háttere

Az NSR működésének jogi hátterét a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.)
biztosítja.
Az adatkezelés jogszabályi hátterét
 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR)
 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint
 a 2004. évi I. törvény a sportról (Stv.)
 a nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet biztosítja.
A sportpolitikáért felelős miniszter, mint az NSR működtetője gondoskodik az NSR-ben kezelt adatok
biztonságáról. Ennek érdekében megteszi a szükséges biztonsági, technikai és szervezési
intézkedéseket az informatikai eszközök útján tárolt adatállományok tekintetében.
3. Az adatkezelő, adatfeldolgozók, az adatkezelés jogalapja és az NSR-ben kezelt személyes adatok
köre
3.1.

Az adatkezelő, adatfeldolgozók és az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a sportpolitikáért felelős miniszter.
Elérhetőségek:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Postafiók címe: 1884 Budapest, Pf. 1
Tel: + 36 1 795 1200
E-mail: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu
A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a személyes adatok jogosulatlan
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személyek részére
megsemmisíthetőek.

ne

legyenek

hozzáférhetőek,

megismerhetőek,

megváltoztathatóak,

Az NSR-ben a személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), illetve e) pontja jogalapon
történik, a 3.2. és 3.3. pontban folgaltaknak megfelelően.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap esetében: az adatkezelés az érintett hozzájárulásán
alapul.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja esetében: az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Adatfeldolgozó/címzett: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Postafiók: 1389 Budapest, Pf. 133.
E-mail: info@nisz.hu
Tel: + 36 1 459-4200
Adatfeldolgozó/címzett: Magyar Edzők Társasága
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail: nsr@magyaredzo.hu
Tel: + 36 1 460-6981
Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó között, a személyes adatok kezelésének szabályait és feltételeit
külön megállapodás rögzíti.
3.2.

Az NSR-ben, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján kezelt személyes adatok köre,
az adatkezelés célja és időtartama

ÉRINTETT
SZEMÉLY
sportszervezettel
tagsági,
szerződéses vagy
tanulói
jogviszonyban álló
sportoló

SZEMÉLYES ADATOK
sportoló neve,
születési helye és
ideje, képmása,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe

SZEMÉLYES ADAT
SZOLGÁLTATÓJA
sportszervezet

ADATKEZELÉS CÉLJA
a versenyengedély
igénylése, az egyes
sportcélú állami
támogatások
igénybevétele és
ezekkel kapcsolatos
adatközlés, valamint
fennálló tagsági
jogviszony igazolása,
a sportoló nemzeti
sportinformációs
rendszerben történő
azonosítása,
belépésének
biztosítása, a
sportszervezetek és
sportszövetségek
által közölt adatok
validitásának
ellenőrzése,
az állami sportcélú
támogatások
biztosítása és
felhasználásának
ellenőrzése
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ADATKEZELÉS
MÓDJA* ÉS
IDŐTARTAMA
sportszervezet a
személyes
adatokat a
sportoló tagsági,
szerződéses vagy
tanulói
jogviszonyának
ideje alatt, annak
megszűnéséig
a sportpolitikáért
felelős miniszter az
adatkezelés
szükségességét
négyévente
felülvizsgálja
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versenyengedéllyel
rendelkező
sportoló
(versenyző)

versenyző képmása,
neve, születési helye
és ideje,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe
versenyengedély
nyilvántartási száma,
kiállításának dátuma
és érvényessége, a
versenyrendszer és az
engedély hatálya alá
tartozó sportág
megnevezése,
mindaz, amit a
sportszövetség a
sportág jellegére és a
nemzetközi
szövetségének
követelményeire
tekintettel
szabályzataiban előír
sportorvosi engedély
érvényessége,
a versenyengedéllyel
rendelkezők
versenyeken vagy
versenyrendszerben
való tényleges
részvétele

versenyengedélyre
vonatkozó adatok és
a versenyeken vagy
versenyrendszerben
való tényleges
részvételre
vonatkozó adatok
tekintetében a
sportszövetség, a
versenyző képmása,
neve, születési helye
és ideje,
társadalombiztosítási azonosító
jele, anyja neve,
elektronikus
levelezési címe
adatok esetében a
versenyző
sportszervezete,
a sportorvosi
engedély
érvényessége
tekintetében OSEI

a versenyengedély
igénylése, az abban
foglaltak fennállása,
a
versenyrendszerben
való szereplés, a
versenyeredmények
nyilvántartása, az
egyes sportcélú
állami támogatások
igénybevétele és
ezekkel kapcsolatos
adatközlés, a
fennálló tagsági
jogviszony igazolása
versenyengedélyek
kiállítása és
nyilvántartása,
a sportoló
sporttevékenysége
feltételeinek és a
sportág
rendeltetésszerű
működésének
biztosítása, a
sportág
versenyrendszerének és versenyeinek
szervezése, a
nemzeti válogatott
keretek
működtetése és a
sportolók nemzetközi
sporteseményeken
való részvétele, a
sportoló
egészségének
védelme

a kezelt adatok
statisztikai célra
felhasználhatók és
statisztikai célú
felhasználásra –
személyazonosításra alkalmatlan
módon – az azt
igénylő harmadik
személynek
átadhatók
a sportszövetség
adatkezelésének
időtartama a
versenyengedély
kiadásától
számított négy év
a sportpolitikáért
felelős miniszter az
adatkezelés
szükségességét
négyévente
felülvizsgálja

a sportoló nemzeti
sportinformációs
rendszerben történő
azonosítása,
belépésének
biztosítása, a
sportszervezetek és
sportszövetségek
által közölt adatok
validitásának
ellenőrzése, a
versenyeredmények
nyilvántartása, az
állami sportcélú
támogatások
biztosítása és
felhasználásának
ellenőrzése
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sportszövetség
által foglalkoztatott
sportszakember

sportszervezet
által foglalkoztatott
sportszakember

sportszövetséggel,
sportszervezettel
jogviszonyban álló,
adatszolgáltatásban közreműködő
valamint
állami sportcélú
támogatások
tekintetében
érintett személy
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sportszakember neve,
születési helye és
ideje, képmása,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe, sport
területén szerzett
képesítés,
szakképzettség
megnevezése

sportszakember neve,
születési helye és
ideje, képmása,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe, sport
területén szerzett
képesítés/
szakképzettség
megnevezése

személy neve,
születési helye és
ideje, képmása,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe, sport
területén szerzett
képesítés/
szakképzettség
megnevezése

sportszövetség

sportszervezet

sportszövetség,
sportszervezet

sportszövetség:
sportszakemberként
való foglalkoztatásával összefüggésben,
jogszabályban
meghatározott
közvetett és
közvetlen állami
sportcélú és egyéb
támogatásban,
kedvezményben való
részesítés

sportszövetség a
sportszakember
jogviszonyának
fennállása alatt

a sportpolitikáért
felelős miniszter: az
adatszolgáltatás
validitásának
ellenőrzése és a
rendszerben történő
azonosítás és
beléptetés
sportszervezet:
sportszakemberként
való foglalkoztatásával összefüggésben,
jogszabályban
meghatározott
közvetett és
közvetlen állami
sportcélú és egyéb
támogatásban,
kedvezményben való
részesítés

sportpolitikáért
felelős miniszter a
sportszakember
jogviszonyának
fennállása alatt

a sportpolitikáért
felelős miniszter: az
adatszolgáltatás
validitásának
ellenőrzése és a
rendszerben történő
azonosítás és
beléptetés
sportszövetség,
sportszervezet:
sporttevékenységével összefüggésben,
jogszabályban
meghatározott
közvetett és közvetlen állami sportcélú
és egyéb támogatásban, kedvezményben
való részesítés

sportpolitikáért
felelős miniszter a
sportszakember
jogviszonyának
fennállása alatt

a sportpolitikáért
felelős miniszter: az
adatszolgáltatás validitásának ellenőrzése és a rendszerben
történő azonosítás
és beléptetés

sportpolitikáért
felelős miniszter a
sportszakember
jogviszonyának
fennállása alatt

sportszervezet a
sportszakember
jogviszonyának
fennállása alatt

sportszövetség és
sportszervezet:
a sportszakember,
az adatszolgáltatással érintett
személy
jogviszonyának
fennállása alatt
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nemzeti
sportinformációs
rendszerbe
adatszolgáltatást
teljesítő vagy az
üzemeltetésben
résztvevő személy

3.3.

ÉRINTETT
SZEMÉLY
regisztrált
szabadidősportoló

személy neve,
születési helye és
ideje, képmása,
társadalombiztosítási
azonosító jele, anyja
neve, elektronikus
levelezési címe

sportpolitikáért
felelős miniszter
által vezetett
minisztérium,
sportszervezet,
sportszövetség

az adatszolgáltatás
validitásának
ellenőrzése és a
rendszerben történő
azonosítás és
beléptetés

Az NSR-ben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezelt személyes adatokköre,
az adatkezelés célja és időtartama
SZEMÉLYES ADATOK
családi és utóneve,
születési családi és
utóneve, születési
helye és ideje, anyja
születési családi és
utóneve,
társadalombiztosítási azonosító
jele, adóazonosító
jele, lakóhelye,
tartózkodási helye
vagy elektronikus
levélcíme, képmása

sporteseményre
vonatkozó nem az
Stv. rendelkezései
alapján kezelt
személyes adat

SZEMÉLYES ADAT
SZOLGÁLTATÓJA
regisztrált szabadidősportoló

sportesemény
szervezője

ADATKEZELÉS CÉLJA
sportesemény
szervezője,
sportlétesítmény
üzemeltetője:
sporttevékenységével összefüggésben,
jogszabályban
meghatározott
közvetett és
közvetlen állami
sport célú és egyéb
támogatásban,
kedvezményben való
részesítés
sportpolitikáért
felelős miniszter: a
sportoló nemzeti
sportinformációs
rendszerben történő
azonosítása,
belépésének
biztosítása,
szabadidős
sportesemények, az
azokon elért
eredmények
nyilvántartása
a regisztrált
szabadidő-sportoló
sporttevékenységével összefüggésben,
jogszabályban
meghatározott
közvetett és
közvetlen állami
sportcélú és egyéb
támogatásban,
kedvezményben való
részesítése
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a nemzeti
sportinformációs
rendszer
használatához
szükséges
feladatok ellátása
érdekében az
alkalmazási
jogviszony
fennállásának
ideje

ADATKEZELÉS
MÓDJA* ÉS
IDŐTARTAMA
regisztráció
időtartama
regisztrációjának
személyazonosításra nem
alkalmas adatát a
sportpolitikáért
felelős miniszter
statisztikai célra
felhasználhatja

NSR regisztráció
időtartamáig, az
érintett
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásának
visszavonásáig
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első felhasználó
(superuser)

sportszervezettel,
sportszövetséggel
tagsági,
szerződéses vagy
tanulói
jogviszonyban álló
sportoló

a természetes
személy neve,
születési helye és
ideje, anyja születési
családi és utóneve,
társadalombiztosítási azonosító
jel,

Sporttevékenységgel
kapcsolatos adatok
1. Fogyatékkal élő:
1.1. Fogyatékossági kategória
megnevezése;
1.2. fogyatékosság mértéke:
1.3. részvételi
szándék
2. Cselekvőképességet kizáró
gondnokság
esetén ennek
ténye
3. Cselekvőképességet korlátozó
gondnokság
esetén ennek
ténye
4. törvényes
képviselő neve
és címe
5. gyámhatósági
engedély

NSR-ben regisztrált,
nem sportszervezeti,
vagy sportszövetségi
formában működő
szervezet (felhasználó
szervezet) és a
regisztrációt végző
személy

sportszervezet
sportszövetség

sportszervezet/
érintett természetes
személy felhasználó

regisztrációs
folyamattal
összefüggő
feladatok ellátása
a nemzeti
sportinformációs
rendszer
használatához
szükséges feladatok
ellátása
az adatszolgáltatás
validitásának
ellenőrzése és a
rendszerben történő
azonosítás és
beléptetés
sporttevékenységgel
összefüggő további
adatok nemzeti
sportinformációs
rendszerben történő
nyilvántartása
sporttevékenységgel
összefüggésben
egészségügyi
személyes adatok
a sportoló
egészségének és a
sport tisztaságának
védelme, a tiltott
teljesítményfokozás
visszaszorítása, a
sportrendezvények
biztonsága, a
látványcsapatsport
támogatása és az
állami sportcélú
támogatások
nyújtása érdekében

NSR regisztráció
időtartamáig, az
érintett
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásának
visszavonásáig
vagy a nemzeti
sportinformációs
rendszer
használatához
szükséges
feladatok ellátása
érdekében az
alkalmazási
jogviszony
fennállásának
ideje
NSR regisztráció
időtartamáig, az
érintett
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásának
visszavonásáig
a személyes
adatokat a
sportszervezet a
sportoló tagsági,
szerződéses vagy
tanulói
jogviszonyának
ideje alatt, annak
megszűnéséig

6. Kapcsolatok:
6.1. Személy
(edző, guide)
6.2. Személy
(sportoló)
6.3. Sportág
6.4. Szakág
6.5. Kezdete
6.6. Vége
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természetes
személy
felhasználó

sporteseményre
vonatkozó nem az
Stv. rendelkezései
alapján kezelt
személyes adat

sportesemény
szervezője

sporteseményekre
vonatkozó adatok
nyilvántartása

NSR regisztráció
időtartamáig, az
érintett
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásának
visszavonásáig

1. bankszámlaszám
2. email
3. telefon
4. tartózkodási hely
5. lakóhely

érintett, természetes
személy felhasználó

sporttevékenységgel
összefüggő további
adatok nemzeti
sportinformációs
rendszerben történő
nyilvántartása

NSR regisztráció
időtartamáig, az
érintett
adatkezeléshez
adott
hozzájárulásának
visszavonásáig

Stv. szerinti kötelező
adatszolgáltatás
körébe nem tartozó
adatok esetén az
érintett által saját
személyére
vonatkozóan
megadható adatok:
6. Tanulmányok:
6.1. Képzettségek
6.1.1. szint
6.1.2. megnevezés
6.1.3. megszerzés
időpontja
6.1.4. nemzetközi
6.1.5. feltölthető
dokumentum
6.2. Továbbképzések
6.2.1. oklevél
azonosító
6.2.2. megnevezés
6.2.3. megszerzés
időpontja
6.2.4. kredit
6.2.5. feltölthető
dokumentum
6.3. Nyelvismeretek
6.3.1. nyelv
6.3.2. fokozat
6.3.3. feltölthető
dokumentum

sporttevékenységgel
összefüggésben
személyes adatok a
sportoló
egészségének és a
sport tisztaságának
védelme, a tiltott
teljesítményfokozás
visszaszorítása, a
sportrendezvények
biztonsága, a
látványcsapatsport
támogatása és az
állami sportcélú
támogatások
nyújtása érdekében

*Az Stv. 76/H. § (1) bekezdése alapján a nemzeti sportinformációs rendszerben nyilvántartott
személyek azonosítása, valamint az e személyekre vonatkozó személyes adatok ellenőrzése és
pontosítása céljából a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló törvény szerinti összerendelési nyilvántartás működtetője a természetes személy
a) természetes személyazonosító adatai, valamint
b) a társadalombiztosítási azonosító jele - regisztrált szabadidő-sportoló esetén továbbá az
adóazonosító jele - összevetése útján, az összerendelési nyilvántartáson keresztül elektronikus úton,
térítésmentesen, folyamatos automatikus adatátadással adatot szolgáltat a nemzeti sportinformációs
rendszer részére.

v 2.0

8

Az Stv. 76/H. § (2) bekezdése alapján az összevetés eredményeként a nemzeti sportinformációs
rendszerben kezelt személyes adatok tekintetében kimutatható eltérés, adatváltozás esetén a
sportpolitikáért felelős miniszter az ilyen adatot az összevetés során átadott adatnak megfelelően –
a nemzeti sportinformációs rendszerbe a pontosítást igénylő adatot szolgáltató szerv vagy személy
külön értesítése nélkül – pontosítja.
4. Az érintett jogai
Az érintett jogait részletesen a GDPR 12-22. cikke szabályozza.
4.1. Tájékoztatás kérés
Az érintett jogosult tájékoztatást kérni az NSR-ben kezelt személyes adatairól, valamint az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges címzettjeiről. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát
képező személyes adatok másolatát kérésére az érintett rendelkezésére bocsátja. A további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat
fel.
4.2. Hozzáférés joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatotokhoz és a GDPR 15. cikk (1) a-h, pontjaiban részletezett információkhoz hozzáférést
kapjon.
4.3. Helyesbítés
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult
arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
4.4. Visszavonás joga
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
4.5. Személyes adat törlése
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha annak a GDPR 17. cikkben rögzített
valamely feltétele fennáll.
4.6. A tiltakozás joga
Az érintett abban az esetben az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve,
ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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4.7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
4.8. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Az erre irányuló kérést az érintett az 6. pontban rögzített elérhetőségekre továbbíthatja.
4.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profialkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen ideértve a profialkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
- az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely
az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy
- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
5. Az érintetti jogok gyakorlásának közös szabályai
A 4. pontban leírt kérelmek teljesítését az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az érintettet nem áll módjában azonosítani.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés
elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál, és élhet a bírósági jogorvoslati jogával.
A tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Azonban ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan
vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
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A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha
az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintett kilétével kapcsolatban, további, az érintett
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.
Az érintett jogai érvényesítésére irányuló kérelmeket az alábbi postai vagy elektronikus címen lehet
benyújtani.
Postai cím: 1054 Budapest, Hold utca 1.
Elektronikus postacím: sportallamtitkarsag@emmi.gov.hu
A személyes adatai kezeléséhez és jogai gyakorlásához kapcsolódó kérdésben a sportpolitikáért
felelős miniszter személyes adatkezelését érintően az Emberi Erőforrások Minisztériuma adatvédelmi
tisztviselőjéhez is fordulhat, az alábbi elérhetőségeken.
Orbánné dr. Nagy Edit
Postacím: 1054 Budapest, Akadémia utca 3.
E-mail: adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu
Tel: +36 (1) 795 9118
Amennyiben a kérelem teljesítése nem a sportpolitikáért felelős miniszter, mint adatkezelő
hatáskörébe tartozik, úgy a sportpolitikáért felelős miniszter, mint az NSR működtetéséért felelős
szerv, az érintett kérelme teljesítése érdekében soron kívül felveszi a kapcsolatot az illetékes
adatkezelővel. Amennyiben úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, kérjük, hogy
elsődlegesen az Adatkezelőnél jelezze ennek tényét.
6. Adattovábbítás
Az NSR személyes adatokra vonatkozó adattartalmából - ha törvény eltérően nem rendelkezik adattovábbítás nem teljesíthető. Az Adatkezelő harmadik országba, továbbá nemzetközi szervezet
részére adattovábbítást nem végez.
Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és szabályszerűen tárolt személyes
adatot az illetékes hatóságnak továbbítani, amely személyes adat továbbítására jogszabály vagy
jogerős hatósági döntés kötelezi.
7. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha a Stv. illetve más törvény
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
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Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján az adatkezelés során megőrzi
a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és
teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van
rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel
kapcsolatos eszközök.
8. Jogorvoslat
Amennyiben a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott eljárások nem vezettek eredményre vagy az
Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, illetve ha az érintett megítélése
szerint az Adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, az
érintett a GDPR rendelet 77. cikke alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál panaszt tehet, továbbá a 79. cikke szerint polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása
az Adatkezelővel szemben a Fővárosi Törvényszék (1055 Budapest, Markó u. 27.) hatáskörébe
tartozik, azonban a per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/
A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
https://birosag.hu/torvenyszekek
9. A tájékoztató megváltoztatása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót módosítsa.
10. Jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdések
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett
esetekben, kisegítő jelleggel az Info tv. szabályai, valamint az egyéb vonatkozó ágazati jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
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11. Süti (Cookie) kezelési tájékoztató
11.1.

Az NSR weboldala sütiket használ működéséhez. Mi az a Süti?

A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a
szerver küld a webböngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé
irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a
felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.
11.2.

Milyen sütiket használ az NSR?

a) Felhasználók azonosítása
Ha Ön az NSR valamely funkciójának eléréséhez felhasználónevének és jelszavának megadásával fér
hozzá, úgy az azonosításhoz az ön számítógépén süti kerül elhelyezésre. Az NSR a süti segítségével
azonosítja Önt és biztosítja a hozzáférést az Ön által elérhető funkciókhoz. A sütik érvényessége:
munkamenet ideje. Ezt követően a sütiket az ön böngészője eltávolítja számítógépéről.
b) Oldallátogatottsági statisztika
Annak érdekében, hogy az NSR oldalainak látogatottságát figyelemmel tudjuk kísérni, és a jövőben a
rendszer működését a felhasználók minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében tudjuk
továbbfejleszteni, a Google LLC. által biztosított Google Analytics szolgáltatást alkalmazzuk. A rendszer
süti kezelését a cég weboldalán a https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu címen érheti
el. Amennyiben a statisztikai adatgyűjtéssel ön nem ért egyet, úgy annak letiltásáról a
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout oldalon talál információkat.
c) A működéshez szükséges sütik
A rendszer felhasználóinak munkájához, az NSR sütiket alkalmaz. Ezek segítségével valósulnak meg
például a következő funkciók:




az egyes felhasználókhoz köthető konfigurációk (például táblázatok szélességei)
az egyes felhasználók kedvencei (szervezet és személy)
az adott felhasználó által néhány keresőben a legutolsó beállított keresési feltétel (következő
kereséshez szükséges)

Ezen sütik érvényességi ideje: lejárat nélküli.
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