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Adatkezelési tájékoztatás 
 

Sportoló - törvényes képviselő részére, a sportoló sportolói jogviszonyával kapcsolatos személyes adatok 
kezeléséről az európai általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) megfelelően 

 
 

Sportoló neve .…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Kis vagy fiatal korú esetében törvényes képviselő neve: ……………………………………………………………….. 
 
Adatkezelő: Petőfi Tömeg- és Szabadidősport Egyesület, képviselője: Németh Krisztina Mária elnök, elérhetőségek: telefon: 
06-70/396-5326  e-mail: info@ptse.hu 
 
Az adatkezelés célja és jogalapja a Sportról szóló 2004. évi I. törvényben előírt adatnyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségeinek teljesítése alapján. 
A sportszervezet által kezelt személyes adatok köre, adattovábbítás, tárolási idő: 
 

Jogszabályon alapuló adatszolgáltatás, adatkezelés: 
 
1. A sportoló személyes azonosító adatai (név, születési hely, idő, anyja születési neve, lakóhely, tartózkodási hely, 
állampolgárság, neme, TAJ és adószám, telefonszám és e-mail címe, törvényes képviselő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, 
tartózkodási helye, telefonszáma) 
Amatőr sportolói jogviszonnyal kapcsolatos adatok (amatőr sportolói jogviszony kezdete, megszűnése) 
Egészségügyi adatok (sportorvosi vizsgálat időpontja) 
Adattovábbítás: jogszabályban előírt címzetti körnek kell az egyesületnek továbbítania az adatokat. 
Adattárolás időtartama: jogszabály szabályozza az amatőr sportolói tevékenység megszűnését követő 5 év. 
A jogszabályon alapuló személyi adatszolgáltatás kötelező, az amatőr sportolói jogviszony létesítésének és fenntartásának 
feltétele. 
 

Törvényes képviselői nyilatkozat 
 

A tájékoztatást megértettem, annak alapján a fent 1. pontban megjelölt személyes adatok kezeléséhez, a fent megjelölt célból és 
keretek között.  
hozzájárulok ………………………………nem járulok hozzá……………………………………… 

  aláírás       aláírás 
 
2. Sportolóról, kísérőről, törvényes képviselőről az egyesület vagy társszervezetei által szervezett rendezvényeken 
(edzések, versenyek, stb.) fénykép-, video-, hangfelvétel készítése, őrzése, nyilvánosságra hozatala a honlapon, felhasználásuk 
az egyesület kiadványok illusztrálására. 
Adattovábbítás: nyilvánosságra hozatal a honlapon, kiadványokban. 
Adattárolás időtartama: archívumban, határidő nélkül. 
A törvényes képviselő által képiselt gyermek, sportoló személyiségi jogainak védelme megelőzi az egyesület népszerűsítéséhez 
fűződő érdeket, ezért a hozzájárulás az adatkezelés feltétele. 

 
Törvényes képviselői nyilatkozat 
A tájékoztatást megértettem, annak alapján a fenti 2. pont alatti személyes adatok kezeléséhez a fent megjelölt célból és 
keretek között  
hozzájárulok ………………………………nem járulok hozzá……………………………………… 

  aláírás       aláírás 
 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatban a törvényes képviselőt, sportolót megillető jogok. 
 
Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzetten, ha megítélése szerint a rá vonatkozó 
adatkezelés megsérti az európai adatvédelmi rendet. Joga van a késedelem nélküli értesítésre az adatok véletlen vagy jogellenes 
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy azokhoz jogosulatlan hozzáférést eredményező 
esemény (adatvédelmi incidens) bekövetkezése esetén. 
 
 
 
Tatabánya, ________________________ 
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