
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - MDSZ versenyen résztvevő sportolók és edzők részére - 



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Szerződésen alapuló

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

MDSZ által biztosított online nevezési felület

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A PSN Zrt. az MDSZ versenyekkel kapcsolatosan kezelt adatokat a versenyekről készült éves jelentések elkészítéséig tárolja.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

MDSZ online nevezési felületén 

megadott személyes jellegű adatok.
1. MDSZ által szervezett sportversenyek lebonyolítása.

Versenyek során elért eredmények.
2. Sportversenyek eredményeinek továbbítása az MDSz 

felé.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

1.1 Az MDSZ által szervezett versenyeken résztvevő sportolók és edzők személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Kizárólag a diáksport szervezésével foglalkozó illetékes személyek 

kezelhetik a személyes adatokat.

Zárható irodában történő tárolás.

Adatbiztonsági intézkedés

Az Érintettekkel való kommunikáció online felületen történik, az MDSZ által 

kezelt platformon.

A PSN Zrt. infrastruktúráján történő tárolás során a vállalat egészére 

vonatkozó adatbiztonsági szabályok az érvényesek.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

VR-COM Bt.

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A verseny lezárultát követő 5 évig.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

18 év alatti versenyző esetében az 

elfogadói nyilatkozat kitöltéséhez 

szükséges törvényes képviselő neve, 

születési helye és ideje, aláírása.

Jogos érdek

Versenyek során elért eredmények.
1. A verseny eredményeinek, fotóknak, videóknak, sajtó 

megjelenéseknek a közzététele.

Versenyek során készült fotók és 

videók, sajtó megjelenések.

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

1.2 Az MDSZ által szervezett versenyeken résztvevő sportolók és edzők személyes adatainak kezelése jogos érdek mentén

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-



Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Online és offline reklámokat biztosító 

média szolgáltatók. 

(Az aktuális listáról érdeklődjön 

kapcsolattartójánál!)

TVH-AUDIT KFT

(Könyvvizsgáló)
7624 Pécs, Bartók B. u. 2.

VR-COM Bt.

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Facebook Ireland Limited

(Online közösségi média felületek 

üzemeltetése)

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, 

Dublin 2, Ireland

Magyar Telekom Nyrt.

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Creative Power Bt.

(Honlap (psnzrt.hu) üzemeltetése)
7623 Pécs, Mártírok utca 43/b.

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

A kezelt személyes adatok forrása: 

Kép- és videófelvételek.

Versenyen elért eredmények.



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mindazonáltal a tiltakozás nem jelenti 

adatainak azonnali hatályú törlését.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Kizárólag a diáksport szervezésével foglalkozó illetékes személyek 

kezelhetik a személyes adatokat.

Zárható irodában történő tárolás.

Adatbiztonsági intézkedés
A PSN Zrt. infrastruktúráján történő tárolás során a vállalat egészére 

vonatkozó adatbiztonsági szabályok az érvényesek.



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 

 

 

 

Nyilatkozat – Az MDSZ által szervezett versenyeken résztvevő sportolók és edzők 

személyes adatainak kezelése jogos érdek mentén 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..…. (név)  

…………………………………………………………………………………..…. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve „Az MDSZ által szervezett versenyeken résztvevő sportolók 

és edzők személyes adatainak kezelése jogos érdek mentén” című tájékoztatást elolvastam és 

megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 

 

 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - PSN Zrt. labdarúgó utánpótlás szakosztály edzéseit látogatók részére - 



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Hozzájáruláson alapuló

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Beiratkozási lap

Érintett által megadott személyes és kapcsolattartási adatok.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az edzések látogatása alatt.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Jelenléti ívek

Beiratkozási lap: 

Név

Korosztály

1. Edzéseken résztvevők nyilvántartása.

Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, 

telefonszám)
2. Tájékoztatás, kapcsolattartás.

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

2.1 Labdarúgó utánpótlás edzéseit látogatók és törvényes képviselőik személyes adatainak kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása
A dokumentumok tárolása a szakosztály irodájában történik, csak a releváns 

személyek férnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés Nem releváns, nem történik digitális adatkezelés.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt.

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Felejtéshez való jog
Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy a róla tárolt összes személyes vonatkozású adatot 

végérvényesen törölje.  

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult korábban megadott hozzájárulását visszavonni a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelésének vonatkozásában. A visszavonási kérelem elfogadásának pillanatától az 

adatkezelés megszűnik az adatkezelőnél.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette és hozzájárul az adatai kezeléséhez. 

 

 

 

Nyilatkozat – Labdarúgó utánpótlás edzéseit látogatók és törvényes képviselőik személyes 

adatainak kezelése 

 

 

Alulírott,  

 

………………………………………………………………………………….(törvényes képviselő neve)  

…………………………………………………………………………………  (sportoló neve) 

………………………………………………………………………………….. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve a „Labdarúgó utánpótlás edzéseit látogatók és törvényes 

képviselőik személyes adatainak kezelése „ című adatkezelési tájékoztatót elolvastam.  

 

o Hozzájárulok a megadott adatok tárolásához a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 

az edzések látogatása alatt. 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 



ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK

Személyes adatok kezeléséhez

 - PSN Zrt. labdarúgó utánpótlás szakosztály játékengedéllyel rendelkező 

sportolói részére - 



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Anyja neve

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A játékengedély fennállása alatt kezelik az adatokat, az MLSZ előírásai alapján.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Születési hely és idő 3. Az adatok továbbítása az MLSZ részére.

Játékengedély igénylő lap: 
1. Regisztrált sportolói státusz és versenyzési lehetőség 

biztosítása.

Név
2. Átigazolásokhoz szükséges információk tárolása és 

kezelése.

Lakcím

Kapcsolattartási adatok (e-mail cím, 

telefonszám)

Fénykép

Sportorvosi engedély

Labdarúgó azonosító szám

Szerződésen alapuló

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

3.1 Játékengedélyek igényléséhez szükséges személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-



Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Webstar Csoport Kft.

(Trackateam szoftver üzemeltetése)
7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

VR-COM Bt.

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

PSN Zrt. által alkalmazott regisztrációs adatlap.

Fénykép



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

MLSZ előírásai alapján történik az adatrögzítés.

A játékengedélyek másolatát kizárólag az edzők kezelik.

A dokumentumok tárolása a szakosztály irodájában történik, csak a releváns 

személyek férnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

A játékengedélyt digitális formában az MLSZ tárolja és állítják ki.

Az MLSZ és a NYIÁSZ adatbázis által biztosított feltételek alapján történik a 

tárolás.

A PSN Zrt. Infrastruktúráján történő tárolás a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági szabályok alapján történik.



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

mez szám, 

büntetések,

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A játékengedély fennállása alatt kezelik az adatokat, az MLSZ által biztosított infrastruktúrán.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

játékengedély szám, 

lőtt gólok száma,

egyéb megjegyzések

Meccs jegyzőkönyv: 
1. Labdarúgó mérkőzések lebonyolítása és az elért 

eredmények nyilvántartása.

név, 

Szerződésen alapuló

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

3.2 Labdarúgó mérkőzésen való részvétel során kezelt személyes adatok az MLSZ előírásai alapján 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-



Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

MLSZ előírásai alapján történik az adatrögzítés.

A játékengedélyek másolatát kizárólag az edzők kezelik.

A dokumentumok tárolása a szakosztály irodájában történik, csak a releváns 

személyek férnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

A játékengedélyt digitális formában az MLSZ tárolja és állítják ki.

Az MLSZ és a NYIÁSZ adatbázis által biztosított feltételek alapján történik a 

tárolás.

MLSZ által biztosított infrastruktúra.

Az adatbázishoz csak a csapatok képviselői és a mérkőzést lebonyolító 

játékvezető férhet hozzá.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Webstar Csoport Kft.

(Trackateam szoftver üzemeltetése)
7625 Pécs, Majorossy u. 36.

A kezelt személyes adatok forrása: 

MLSZ digitális adatbázis



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Sportolók teljesítményfejlődésének 

mérése.

4. Mérkőzéseken és edzéseken nyújtott Játékos 

teljesítmények elemzése.

Egészségügyi és sérülés adatok. 5. Tagdíjfizetés nyomon követése.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

PSN Zrt. sportiskolai tagság fennállása alatt.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Testi és fizikai, fiziológiai felmérések 

adatai.

3. Utánpótlás fizikai és fiziológiai felmérése a megfelelő 

edzésterv összeállításához.

Jelenléti ívek, edzés nyilvántartások. 6. Edzéslátogatás nyomon követése.

Videó felvétel alapján történő 

teljesítményértékelés.

Trackateam szoftverben tárolt 

személyes adatok köre:

1. Utánpótlás szakosztály tagjaival kapcsolatos személyes 

adatok nyilvántartása.

Személyes adatok (név, születési hely 

és idő, lakcím, anyja neve, fénykép, 

szülők adatai, oktatási adatok, tagdíj 

befizetéssel kapcsolatos adatok.)

2. Teljesítmény- és fizikai fejlődés nyomon követése.

Jogos érdek

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

3.3 Utánpótlásképzéshez kapcsolódó Trackateam szoftverben kezelt személyes adatok 

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-



Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Kizárólag a PSN Zrt. saját jogos érdekei miatt kezelik az adatokat, nem 

kerülnek átadásra harmadik személyek felé.

Orvosi vizsgálatok adatai nem kerülnek tárolásra, csak a játékosteljesítményt 

befolyásoló sérülések.

A játékosok adataihoz a PSN Zrt. labdarúgó szakosztályának vezető 

tisztségviselői és a közvetlen edző férhet hozzá.

A dokumentumok tárolása a szakosztály irodájában történik, csak a releváns 

személyek férnek hozzá.

Adatbiztonsági intézkedés

A PSN Zrt. Infrastruktúráján történő tárolás a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági szabályok alapján történik.

A Trackateam szoftver fejlesztője által garantált adatbiztonság.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Webstar Csoport Kft.

(Trackateam szoftver üzemeltetése)
7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Sportorvosok

(Az aktuális listáról érdeklődjön 

kapcsolattartójánál!)

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Felméréseket rögzítő papír alapú felmérőívek.

Fiziológiai- és teljesítmény vizsgálatok eredményei.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mindazonáltal a tiltakozás nem jelenti 

adatainak azonnali hatályú törlését.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

Belső értékelések és beszámolók.

Iskolai kapcsolattartók beszámolói.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

PSN Zrt. sportiskolai tagság fennállása alatt.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

Nevelőtanári, osztályfőnöki 

beszámolók és belső értékelés a 

tanulmányi eredményről, 

viselkedésről, magatartásról.

1. Iskolai eredmények és magatartás figyelemmel 

kísérése.

2. A sportolói tevékenység tanulmányi eredményekre 

gyakorolt hatásának nyomon követése.

Jogos érdek

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

3.4 Utánpótlásképzéshez kapcsolódó nevelési és oktatási célú felmérések során kezelt személyes adatok kezelése

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

VR-COM Bt.

(Rendszergazdai tevékenység és DKR 

dokumentumkezelő szoftver biztosítása)

7627 Pécs, Szántó László utca 13.

Webstar Csoport Kft.

(Trackateam szoftver üzemeltetése)
7625 Pécs, Majorossy u. 36.

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Magyar Telekom Nyrt.

(Levelező rendszer üzemeltetése)
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.



Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Érintettek jogai

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Tiltakozás
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, mindazonáltal a tiltakozás nem jelenti 

adatainak azonnali hatályú törlését.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

Kizárólag a PSN Zrt. saját jogos érdekei miatt kezelik az adatokat, nem 

kerülnek átadásra harmadik személyek felé.

A játékosok adataihoz a PSN Zrt. labdarúgó szakosztályának vezető 

tisztségviselői és a közvetlen edző férhet hozzá.

A dokumentumok tárolása a szakosztály irodájában történik, csak a releváns 

személyek férnek hozzá.

Az értékeléseket a PSN Zrt. oktatási és szociális vezetője készíti a 

gyermekekről.

Kizárólag a PSN Zrt. vezetősége részére kerülnek átadásra bizonyos 

dokumentumok (pl: értékelések)

Adatbiztonsági intézkedés
A PSN Zrt. Infrastruktúráján történő tárolás a vállalat egészére vonatkozó 

adatbiztonsági szabályok alapján történik.



Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)



Hatályos: 2019.08.01

Fejléc címe

Az adatkezelő neve

Az adatkezelő címe

e-mail e-mail

telefon telefon

honlap honlap

Adatvédelmi tisztségviselő neve (ha van)

Adatvédelmi tisztségviselő elérhetőségei

Tárolt adatok típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

ProfilalkotásVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Automata döntéshozatalVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Amennyiben igen, az Érintettnek joga van manuális, emberi beavatkozást kérni.

Kezelt adat forrása

Hozzájáruláson alapuló

Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? 

Automatizmus rövid, érthető leírása

A kezelt személyes adatok forrása: 

PSN Zrt. által összeállított névlista.

Az eredményeket rögzítő strukturált kimutatások.

Az adatkezelés (tárolás) időtartama: 

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a PSN Zrt. sportiskolai tagság fennállása alatt.

Az adatkezelés során történik-e profilalkotás?

Profilalkotás rövid, érthető leírása

A kutatómunkába bevont sportolók 

neve.

1. Tudományos kutatómunkához delegált sportolók 

nyilvántartása.

A felmérések eredményei. 2. PSN Zrt. részére átadott eredmények nyilvántartása.

Adatvédelmi tisztségviselő 

elérhetőségei
-

2. A kezelt adatok

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

Személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő 

elérhetőségei

iroda@psnzrt.hu

0672/312-111

https://www.psnzrt.hu/

Adatvédelmi tisztségviselő neve 

(ha van)
-

3.5 A Pécsi Tudományegyetem kutatómunkájához szükséges személyes adatok kezelése a labdarúgó utánpótlás szakosztály 

sportolóinak vonatkozásában, eseti együttműködések során

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok kezeléséről:

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő neve Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Az adatkezelő címe 7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 10.



Az adatfeldolgozók Válasz

Címzettek

3. ország

Közös adatkezelőkVálasz Lehetőség

Igen

Nem X

Hozzáférés biztonság

Adatbiztonság_

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:

Hozzáférés korlátozása

A PSN Zrt. a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló eseti szerződések 

alapján delegálja a sportolókat.

A kutatómunka során felmerülő adatok kezeléséről a PTE és a Sportoló 

között történik a tájékoztatás.

Adatbiztonsági intézkedés
PTE által biztosított infrastruktúrán történik az adatok tárolása.

Nincs

Közös adatkezelés történik: 

Közös adatkezelés rövid, érthető leírása

Közös adatkezelő neve Székhelye

Harmadik (EU-n kívüli) 

országba

Nincs

Címzettek
Nincs

Az adatok továbbításra kerülnek: 

Kategória Cégnév Székhely

Adatfeldolgozók (az 

adatkezelési 

műveletekhez kapcsolódó 

technikai feladatokat 

végzők)

X

Dr. Komlódi Ügyvédi Iroda

(Ügyvédi tevékenység ellátása / 

Közbeszerzési tanácsadó)

 7621 Pécs, Felsőmalom u. 18.

Pécsi Tudományegyetem

(Sportolók fiziológiai felmérésével 

kapcsolatos, eseti, tudományos 

kutatómunka.)

7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4.



Érintettek jogai

Név

Székhely

Postacím

Email

Telefon

Fax

Honlap

1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

1530 Budapest, Pf.: 5. 

ugyfelszolgalat@naih.hu

+36 (1) 391-1400

+36 (1) 391-1410 

http://naih.hu 

4. Panasz benyújtása

Az érintettnek joga van panaszt benyújtani az adatvédelmi hatósághoz. 

Jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Felejtéshez való jog
Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőt, hogy a róla tárolt összes személyes vonatkozású adatot 

végérvényesen törölje.  

Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok 

kezelésének módjáról. 

Automatikus döntéshozatal 

felülvizsgálata

Az Érintett jogosult minden olyan üzleti folyamat manuális felülvizsgálatát kérni, ahol automata 

döntéshozatalt alkalmaztak. 

Korlátozás
Amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, az 

esetben kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt. 

Adathordozhatóság Az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat. 

Hozzáférés
Az Érintett jogosult írásbeli tájékoztatást kérni az adatkezelőtől az érintettel kapcsolatosan 

kezelt személyes adatok tekintetében. 

Hozzájárulás visszavonása

Az Érintett jogosult korábban megadott hozzájárulását visszavonni a rá vonatkozó személyes 

adatok kezelésének vonatkozásában. A visszavonási kérelem elfogadásának pillanatától az 

adatkezelés megszűnik az adatkezelőnél.

Helyesbítés
Az Érintett jogosult személyes adatainak helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt 

személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

3. Az Ügyfél („Érintett”) jogai: 

Jog Magyarázat



5. Bírósági jogorvoslat

A bírósági jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény tartalmazza.

Amennyiben az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 

de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha 

az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés 

közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fenti esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár 

el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet 

az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett 

személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által 

okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. 

Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az 

érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető 

a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan 

gondatlan magatartásából származott.



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 

 

 

 

Nyilatkozat – Utánpótlásképzéshez kapcsolódó Trackateam szoftverben kezelt személyes 

adatok 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..…. (név)  

…………………………………………………………………………………..…. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve az „Utánpótlásképzéshez kapcsolódó Trackateam 

szoftverben kezelt személyes adatok” című tájékoztatást elolvastam és megértettem az adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 

 

 



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette, tudomásul vette. 

 

 

 

Nyilatkozat – Utánpótlásképzéshez kapcsolódó nevelési és oktatási célú felmérések során 

kezelt személyes adatok kezelése 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..…. (név)  

…………………………………………………………………………………..…. (cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve az „Utánpótlásképzéshez kapcsolódó nevelési és oktatási 

célú felmérések során kezelt személyes adatok kezelése” című tájékoztatást elolvastam és 

megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 

 

 



 

Kérjük, szíveskedjen az alábbi nyilatkozatot kitölteni, aláírásával igazolni, hogy az 

adatkezelési tájékoztató tartalmát megértette és hozzájárul az adatai kezeléséhez. 

 

 

 

Nyilatkozat – A Pécsi Tudományegyetem kutatómunkájához szükséges személyes adatok 

kezelése a labdarúgó utánpótlás szakosztály sportolóinak vonatkozásában 

 

 

Alulírott,  

 

…………………………………………………………………………………..(törvényes képviselő neve)  

……………………………………………………………………………………(sportoló neve) 

…………………………………………………………………………………..….(cím)  

nyilatkozom,  

 

hogy 16. életévemet betöltöttem, illetve „A Pécsi Tudományegyetem kutatómunkájához szükséges 

személyes adatok kezelése a labdarúgó utánpótlás szakosztály sportolóinak vonatkozásában” című 

adatkezelési tájékoztatót elolvastam.  

o Hozzájárulok a megadott adatok tárolásához a hozzájárulásom visszavonásáig, de 

legfeljebb a PSN Zrt. Sportiskolai tagsági jogviszony fennállása alatt. 

 

 

Kelt: …………., ………………………….. 

 

 

 

………………………….. 

Aláírás 


