Adatkezelési tájékoztató az érintett természetes személy
jogairól személyes adatai kezelése vonatkozásában
Tisztelt Érintett!
Alulírott, Kagami-ryú Harcművészeti Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Dózsa György utca 6. A ép.
fszt. 8.; nyilvántartási száma: 10-02-0002926, adószáma: 19225902-1-10; képviseli Szmirtnik Roland
elnök) - 95/46/EK rendelet 12. cikk alapján személyes adatainak a kezeléséről az alábbi tájékoztatást
adom:
1. Személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelő által az Ön részére átadott nyomtatvány
kitöltésével (vagy kitöltetésével) és aláírásával járult hozzá.
2. Adatkezelő személyes adatait a csak és kizárólag nyomtatványon megjelölt célok érdekében
kezeli.
3. Tisztelt Érintetett a 95/46/EK rendelet alapján az alábbi jogok illetik meg:
a. Álátható tájékoztatás joga: Az érintetett tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető

b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.

formátumban, világosan és közérthető módon, ingyenesen kell tájékoztatni az adatkezelés
körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról. Amennyiben az érintett tájékoztatást kér, azt
számára indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül meg kell adni.
Hozzáférés joga: Az érintette 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 adatokhoz és a 15. cikkben meghatározott információkhoz
hozzáférést kapjon.
Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy
adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy azt akadályozná az az adatkezelő, melynek a személyes adatokat rendelkezésre
bocsátotta
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó adatokat.
Adatkezelés korlátozásának joga: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza
az adatkezelést.
Adatkezelés visszavonásának joga: Érintett fél az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát
bármikor visszavonhatja.
Panasz joga: Az érintettnek joga van panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz.

2. Személyes adatkezelésével kapcsolatban 95/46/EK rendelet 13. cikke alapján az alábbi
tájékoztatást adom:
Adatkezelő (cégneve;
képviselője,
elérhetőségei:
Személyes adatok
tervezett kezelésnek
célja:
Adatkezelés jogalapja:
Érintett személyes adatok
kategóriái:
Adatok tárolásának
időtartama:
Személyes adatok
címzettjei:

Kagami-ryú Harcművészeti Egyesület (székhelye: 3000 Hatvan,
Dózsa György utca 6. A ép. fszt. 8.; nyilvántartási száma: 10-020002926, adószáma: 19225902-1-10; képviseli Szmirtnik
Roland elnök)
 egyesület tagnyilvántartásának vezetése
 edzőtáborok, rendezvények szervezése
 vizsgáztatás szervezése
 vizsgaeredmények vezetése
6. cikk (1) bek. a) pontja alapján az érintett hozzájárulása
Név, születési idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím
tagsági jogviszony ideje alatt, az adatkezelés visszavonását,
illetőleg a tagsági jogviszony megszűnését visszavonását
követő 5 évig.
Egyesület Elnöksége és az Elnöksége által adatkezelésre
feljogosított tagjai

3. Tisztelt Érintetett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A
visszavonásra irányuló határozott nyilatkozatát a Társaság elérhetőségein vagy az adatvédelmi
tisztviselőnél jelentheti be. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
4. Tisztelt Érintett panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) fordulhat, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatainak kezelése nem felel meg a
jogszabályi követelményeknek. A NAIH elérhetőségei: postafiókcíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.;
székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlapja: http://naih.hu
Amennyiben bármilyen további kérdése van, kérem forduljon Hozzánk bizalommal!

Tisztelettel,
KAGAMI-RYÚ
Harcművészeti Egyesület
képv: Szmirtnik Roland elnök
Adatkezelő

