
 

Flexi-Team Aerobik Klub Nyíregyháza, Ibolya u. 17/a., 
flexiteamnyiregyhaza@gmail.com, 

+36305584834 

15 

www.flexiteam.hu 

 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban:”Infotv.”) 20.§(1) bekezdése rögzíti, hogy az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt 
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így 
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 
6.§(5)bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak 
ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB magára nézve követendő iránymutatásnak tartja az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (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 kívüli helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). 
 
AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: 
 
Név: Flexi-Team Aerobik Klub 
Szervezet nyilvántartási száma: Cégbíróság 8.PK.60.038/2005/5 
Adószáma: 18813821-1-15 
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Ibolya utca 17/A 
E-mail címe: flexiteamnyiregyhaza@gmail.com 
Adatkezelő képviselője: Magyar D. Judit 
Telefonszáma: +36 30 558 4834 
 
ADATKEZELÉSI INFOMÁCIÓK: 
 
Az adatkezelés célja: Nyilvántartás és egyesületi adminisztráció, adatrögzítés, azonosítás, 
kapcsolattartás, számla kiállítás, információ-csere, szolgáltatás hatékonyságának növelése 
 
Az adatkezelés időtartama: Az Egyesület által nyújtott szolgáltatások igénybevételének időszaka. 
 
Az adatok törlésének határideje: Mihelyt a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, 
amelyből azokat kezelték, valamint ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező 
hozzájárulását, vagy kéri törlését. 
 
Az adatfeldolgozás jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontja. 
 
Az érintettek köre: A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB szolgáltatásait igénybe vevők köre és 
szülő/törvényes képviselője: 
 
Adattovábbítás ténye: az Egyesület könyvelője; versenyek szervezői; MATSZ 
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL: 
 
Ön, mint a FLEXI-TEAM AEROBIK KLUBnál személyes adatok kezelésében érintett személy 
jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Az Egyesület az Ön kérésére 
tájékoztatást köteles adni, az általa Önről és/vagy gyermekéről kezelt vagy rendelkezése szerint 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatiról, az adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 
tevékenységéről. Továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. 
 
Az Egyesület a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 
napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. 
 
Ön jogosult kérni az Önre vonatkozó adatok törlését vagy zárolását az önkéntes adatkezelés 
vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Egyesülethez benyújtott írásbeli kérelemmel lehetséges. 
 
Ön, mint Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
 

a.) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte 
el; 

b.) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik. 

c.) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
 
Az Egyesület, mint adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított három munkanapon belül eleget 
tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható. A kérelem elutasítása 
esetén a tiltakozás előterjesztésével megegyező formában az adatkezelő köteles megindokolni 
döntését. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a Fővárosi 
Törvényszék az illetékes, azonban a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye 
(tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.  5. 
Telefon: +36 1 3911 400 
Fax: +36 1 3911 410 
E-mail: ügyfélszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://www.naih.hu 
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Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 
és a felmerülő probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünk adatkezelő 
képviselőjét. 
 

TÁJÉKOZTATÓ ADATKÉRŐ LAP és „ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ 
NYILATKOZAT” FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, 

illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések 
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. 

 
 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB adatkezelési alapelvei összhangban vannak az 

adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. 
 

 Az Egyesületi adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges, személyazonosításra alkalmas 
adatokat papír alapon kérjük. A kitöltött „ADATKÉRŐ LAP” és „ADATKEZELÉSI 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT” elválaszthatatlan részét képezi még az 
„ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ” 

 
 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB weboldala nyilvános információk megosztására szolgál, 

használata regisztrációhoz nem kötött, ott az Egyesület adatgyűjtést nem folytat. 
 

 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB nem tartozik felelősséggel olyan személyes adatokért, 
melyeket a tagok különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az ott 
megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek. 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEÓFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

 
 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB foglalkozásai alkalmával (pl. edzések, versenyek, 

fellépések, táborok stb.) fotókat és felvételeket készít. Az elkészült fotókat a tájékoztatás és a 
jó hírnévkeltése valamint elektronikus, nyomtatott és egyéb úton történő promóciója céljából 
saját weboldalán és közösségi oldalán nyilvánosságra hozhatja. 
 

 A képekhez és felvételekhez megjegyzéseket, szövegeket társíthat az Egyesület. 
 

 Képmás vagy hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához az Érintett személy/törvényes 
képviselő hozzájárulása szükséges. Ezt az engedélyt az Érintett „HOZZÁJÁRULÓ 
NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEOFELVÉTEL KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS 
FELHASZNÁLÁSÁHOZ” nyomtatvány kitöltésével és aláírásával adja meg az Adatkezelő 
részére. 

 
 Az Adatkezelő a fotókat, hang-, és videó felvételeket a meghatározott céloktól eltérő célokra 

nem használja, illetve használhatja fel. Minden olyan esetben, ha a felvételeket az Egyesület, 
az eredeti céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez 
előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a 
felhasználást megtiltása. 
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 Az engedély bármikor (írásban) visszavonható, azzal a kitétellel, hogy az már a 
nyilvánosságra hozott képekre és felvételekre nem vonatkozhat, az internetes technológia 
miatt, annak természetéből fakadóan. A korlátozás vagy tiltás csak a nyilatkozat megtételét 
követő időszakra köti az Adatkezelőt. 

 
 Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel 

felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.  
 

 A FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB nem tartozik felelősséggel olyan fotókért és felvételekért, 
melyeket az Érintettek különböző internetes hálózatokon közölnek, függetlenül attól, hogy az 
ott megjelenő információk az egyesületi élettel és tevékenységgel összefüggnek. 

 
 Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perre a 

Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban a per- az érintett választása szerint – az érintett 
lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.  5. 
Telefon: +36 1 3911 400 
Fax: +36 1 3911 410 
E-mail: ügyfélszolgalat@naih.hu 
Honlap: https://www.naih.hu 
 
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 
és a felmerülő probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Egyesületünk adatkezelő 
képviselőjét. 
 
Kérjük, hogy a FLEXI-TEAM AEROBIK KLUB „ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATÁT” a 
teljeskörű és pontos tájékozottság érdekében olvassa el, majd utána töltse ki az  

1. „ADATKÉRŐ LAP”  
2. „ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT” 
3. „HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT FÉNYKÉP, HANG-, ÉS VIDEOFELVÉTEL 

KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS FELHASZNÁLÁSÁHOZ”  
nyomtatványt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


