Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt.
8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
- KIVÁLASZTÓ NYÍLT NAP –
A Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt. a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve
a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU
Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő
Általános
Adatvédelmi
Tájékoztatója
tartalmazza,
mely
honlapunkon
elérhető:
http://bfakademia.hu/altalanos/adatvedelem
1. Az Adatkezelő
Az Ön adatait a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia Zrt. kezeli. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5.,
adatvédelmi referens: Holti Zita adatvedelem@bfakademia.hu, adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. - Dr.
Dékány Dóra iroda@dekanydora.hu
2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása
Akadémia alkalmanként kiválasztó nyílt napot tart minden, kézilabda iránt érdeklődő gyermek részére. A kiválasztóra
az érdeklődők e-mail formájában jelentkezhetnek. Akadémia a kiválasztó előtt egy kérdőívet küld ki a jelentkezők email címére, melyet e-mail formájában küldhetnek vissza. A kérdőívben foglalt adatok megadása önkéntes. Az
adatkezelés célja a nyílt nap megszervezése, az előkészületek biztosítása (pl.: csapatba sorolás). Az adatszolgáltatás
elmaradása nem jár hátrányos következménnyel jelentkezőre nézve.
Kezelt adatok köre
jelentkező neve
jelentkező születési ideje
törvényes képviselő neve
jelentkező vagy törvényes képviselő telefonszáma
jelentkező vagy törvényes képviselő e-mail címe
egyesület neve, amennyiben jelentkező jelenleg is
kézilabda egyesületben sportol
jelentkező testsúlya
jelentkező magassága
jelentkező kézhasználata
jelentkező kézilabda posztja

Adatkezelés célja
azonosítás
korcsoport besorolása
hozzájárulás jogszerűségének
dokumentálása
kapcsolattartás
kapcsolattartás
sportszakmai szempontból
releváns adatok, mellyel
előzetesen felmérhető a
jelentkező

Adatkezelés jogalapja
Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont –
érintett hozzájárulása

A 18 éven aluli jelentkező nevében törvényes képviselője jogosult eljárni – ideértve az adatkezelési hozzájárulás
megadását a kérdőív visszaküldésével.
A jelentkező a jelentkezés, illetve a kérdőív e-mail formájában történő visszaküldésével – mint aktív magatartással –
járul hozzá a fentiekben foglalt adatkezeléshez. Jelentkező hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja,
azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A jelentkező által megadott adatokat kizárólag Akadémia szervezéssel foglalkozó munkatársai, valamint edzői ismerik
meg.

A jelentkező kiválasztása esetén az adatok felhasználásra kerülnek a sportolók adatainak kezelésére vonatkozó
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint.
Amennyiben a jelentkező nem kerül kiválasztásra Akadémia az adatokat a nyílt napot követő 60 napon belül törli.
3. Az Ön jogai
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:
- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
valamint joga van az adathordozhatósághoz.
- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja,
azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem
benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért
kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek)
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot
Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.

