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ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ 

NONPROFIT KFT 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelése kiemelten fontos számunkra.  

Szeretnénk Önt biztosítani arról, hogy törekszünk személyes adatai biztonságos kezelésére, és célunk, 

hogy tisztában legyen azzal, hogy miként és miért használjuk a személyes adatait. 

Bizonyos esetekben az Ön személyes adatait a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

(székhely: Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43) valamint Újbuda Sportjáért 

Közhasznú Nonprofit Kft (székhely: Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 20139294-2-43) kezeli, mint 

adatkezelő. 

Az Ön személyes adatainak gyűjtése, használata és védelme tekintetében számunkra a legfontosabb, hogy 

ne veszítsük el bizalmát. Ezért készítettük el ezt az adatvédelmi tájékoztatót, amely: 

 meghatározza, hogy milyen típusú személyes adatokat gyűjtünk, 

 tájékoztatást ad arról, hogy hogyan gyűjtjük, és mire használjuk az Ön személyes adatait, 

 elmagyarázza, hogy mikor és milyen célból osztjuk meg a személyes adatokat egyéb 

közigazgatási szervekkel, egyéb szervezetekkel, és 

 útmutatóként szolgál az Ön, személyes adataihoz kapcsolódó jogairól és választási lehetőségeiről. 
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TOVÁBBI KÉRDÉSE LENNE? 

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA! 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐNK:  

SZARVASNÉ DR BÖGI ESZTER 

TEL: +36-30-940-0232 

LEVÉLCÍM: 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

BUDAPEST ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT 

1116 BUDAPEST, HAUSZMANN ALAJOS U. 5. 

EMAIL:  BOGI.ESZTER@SPORT.UJBUDA.HU 

 

 

Miközben azon dolgozunk, hogy az Önkormányzattal együtt dolgozva Újbudát a legélhetőbb budapesti 

kerületté tegyük, sokféle sportolási lehetőséget kínálunk Önnek. Ez a tájékoztató abban az esetben 

alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot szolgáltatásaink 

nyújtása, feladataink teljesítése érdekében. 
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Szervezett programjaink során harmadik személyek által működtetett szervezetek kérhetnek Öntől 

személyes adatot, illetve weboldalaink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató 

linkeket is tartalmazhatnak. Ezek, a tőlünk független szervezetek saját adatvédelmi szabályzattal 

rendelkeznek. Kérjük, minden esetben olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt 

a személyes adatait megadná bárkinek, vagy bármilyen weboldalon. Mivel a harmadik felek által 

működtetett szervezetek, üzemeltetett weboldalakon található tartalom legtöbb esetben nem áll a 

befolyásunk alatt, azokért nem tudunk felelősséget vállalni. 

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a 

továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi 

jogszabályok szerint kezeljük. 

1. Az általunk gyűjtött személyes adatok 

Ez a fejezet összefoglalja, hogy milyen személyes adatokat kérünk Öntől a Szolgáltatásaink igénybe 

vételéhez, feladataink ellátásához, és milyen egyéb személyes adatokat kapunk más forrásokból.  

Mikor kezeljük 

személyes adatát? 
Milyen személyes adatokat kezelünk Önről? 

Amikor jogi 

személlyel kötünk 

szerződést  

a felhatalmazó jogszabályokban tételesen felsorolt, Ön által megadott, vagy közhiteles 

nyilvántartásból elért személyes adatok, ideértve név, székhely, postai és számlázási 

cím, képviselő neve, adószáma, kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma 

vonatkozó adatokat. 

Amikor az általunk 

üzemeltetett 

létesítményekben jár 

Önről felvétel készülhet a CCTV eszközeink által, amely felvételeket a CCTV 

rendszereinkben megőrizhetjük, az Ön látogatásának napjával és idejével. 

Amikor kéréssel, 

panasszal, kérdéssel 

fordul hozzánk 

személyesen, postai, 

vagy elektronikus 

levél formájában 

az Ön által megadott személyes adatokat (például az Ön neve, címe, elérhetőségei), 

beleértve a telefonos, email-es vagy postai úton történő megkeresést, illetve a 

közösségi média platformjain keresztüli kapcsolatfelvételt. 

Amikor pályázatot 

nyújt be, egyéb 

támogatási kéréssel 

fordul hozzánk 

a kérelem elbírálásához szükséges, Ön által megadott személyes adatokat, ideértve a 

jogi személy nevét, bejegyzési/nyilvántartási számát, székhelycím, képviselő neve, 

beosztása, adóazonosító számát, bankszámlaszámát, kapcsolattartó neve, 

elérhetősége. 

Amikor szerződést, 

megállapodást 

kötünk, illetve 

jogvita kapcsán 

kerülünk kapcsolatba 

egymással 

A jogviszony operatív működéséhez szükséges, Ön által megadott adatokat, ideértve 

nevét, születési helyét, idejét, lakcímét, tartózkodási helyét, adóazonosító számát, 

anyja nevét, törvényes képviselője elérhetőségeit, bankszámlaszámát, vállalkozói 

engedélye azonosító adatait. 
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Amikor 

rendezvényre, 

programokra hívja 

meg a Kft 

képviselőit, illetve 

amikor Ön vesz részt 

egy általunk 

szervezett 

eseményen. 

az Ön által megadott személyes adatokat (például az Ön neve, címe, elérhetőségei), 

beleértve a telefonos, email-es vagy postai úton történő megkeresést, illetve a 

közösségi média platformjain keresztüli kapcsolatfelvételt. 
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2. Miért és milyen módon használjuk személyes adatait? 

Itt szemléltetjük, hogy miért és hogyan használjuk az előző fejezetben részletezett adatokat. 

Milyen célból 

használjuk személyes 

adatait? 

Mit jelent ez, és miért szükséges 

személyes adatokat használni 

folyamataink során? 

Mi a célunk az így gyűjtött személyes adatokkal? 
Mi a jogalapja az 

adatkezelésünknek? 

Szolgáltatásokat 

nyújtunk, programokat 

szervezünk Önöknek, 

munkatársaink részt 

vesznek az Ön által 

szervezett 

rendezvényeken 

Célunk felmérni a lakosság, kerületi 

egyesületek igényeit, értesíteni Önt az 

adódó lehetőségekről, rendezvényekről. 

Ha az Ön által szervezett rendezvényen 

vesz részt képviselőnk, a kapcsolattartási, 

kapcsolatépítési célból kezelhetjük az Ön 

által megadott személyes adatot. 

 

Célunk, hogy minél élhetőbb kerületté tegyük Újbudát, ennek 

keretében törekszünk a kerületi lakosok szolgáltatás és program 

igényeit felmérni. Szolgáltatásaink, rendezvényeink során ezért 

személyes adatokat kérhetünk Öntől, tárolhatjuk véleményét, 

javaslatát arról, hogyan végezhetnénk még jobban feladatunkat, 

mi a közös akarat lakóhelyünk, közösségünk fejlesztése terén. 

Rendezvényeken való részvétel során kapcsolatot építünk, a 

kapcsolattartáshoz nélkülözhetetlen, hogy az Ön által megadott 

elérhetőségeit, személyes adatait kezeljük, használjuk. 

Jogos érdek 

Támogatjuk a tehetséget, 

a rászorulókat, 

jutalmazzuk a 

kiemelkedő 

eredményeket, 

ösztönözzük a fiatalokat 

a még jobb 

teljesítményre, 

támogatjuk a kerület 

sportegyesületeit, 

diákjait 

Amennyiben támogatjuk kiemelkedő 

munkáját, eredményét, az azt megalapozó 

körülményeket, és a jogviszonyhoz 

szükséges, személyes adatait kezeljük 

hozzájárulásával, vagy szerződés teljesítése 

céljából. 

Célunk, hogy a kerületben lakó, itt tanuló fiatalokat, az Újbudán 

tevékenykedő sport munkát és eredményeket támogassuk és 

jutalmazzuk, sikerük közös öröm legyen, és mindannyiunk 

számára jó példaként szolgáljon. Ezért az adott ösztöndíjjal, 

támogatással, egyéb jutalommal kapcsolatosan személyes 

adatokat kezelünk, mely tartalmazhatja az azt megalapozó 

információkat, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes 

adatokat. 

Az Ön hozzájárulása, de bizonyos 

esetekben jogi kötelezettség 

teljesítése, vagy szerződés 

teljesítéséhez szükséges célból (pl. 

rendszeres kifizetés teljesítése) 
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Milyen célból 

használjuk személyes 

adatait? 

Mit jelent ez, és miért szükséges 

személyes adatokat használni 

folyamataink során? 

Mi a célunk az így gyűjtött személyes adatokkal? 
Mi a jogalapja az 

adatkezelésünknek? 

Operatív működésünk 

körében felmerülő 

adatkezelés 

Az Önt és minket érintő jogi 

követelések vagy viták megoldásához, 

számlákkal és díjfizetéssel kapcsolatos 

működési jellegű folyamatainkhoz, 

szerződéseink nyilvántartásához és 

végrehajtásához számos esetben 

kezeljük az Ön által megadott, vagy 

közhiteles nyilvántartásból elért 

személyes adatokat. 

Működésünk során rengeteg jogviszonyban veszünk részt 

érintett félként, így elkerülhetetlen, hogy időnként jogviták, 

követelések kapcsán kezelünk személyes adatot.  

Mint minden szervezet esetén, a Kft-nél is használunk az 

operatív működéssel kapcsolatos, szerződéseket és 

pénzügyeket nyilvántartó rendszereket, mely rendszerek 

sok esetben személyes adatokat is tárolnak. Ez azért 

nélkülözhetetlen, mert az adatok nélkül a kötelezettségeink 

teljesítése pontatlan, hibás lehet, iktatással és iratkezeléssel 

kapcsolatban pedig további előírásoknak kell 

megfelelnünk.  

Jogi követelések megalapozása, 

gyakorlása, vagy védelme, 

bizonyos esetekben azonban a 

mi jogos érdekünkre vagy 

meghatározott jogi előírásra 

hivatkozunk, amelyek alapján az 

Ön személyes adatait a jogi 

kötelezettségeink teljesítése 

céljából kezelhetjük. 

A szerződés teljesítéséhez 

számtalan esetben szükség lehet 

az Ön személyes adatainak 

nyilvántartására. 

Munkaerő felvétel 

Humánerőforrás felvétel esetén a 

jelentkezők önéletrajzait tároljuk, addig, 

amíg a felvételt nyert munkatárs 

próbaideje le nem jár. 

 

Ahhoz, hogy a ne kelljen az állást újra meghirdetni a 

felvételt nyert munkavállaló próbaidő alatti 

munkaviszonyának megszűntetése  
Az Ön hozzájárulása 
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Milyen célból 

használjuk személyes 

adatait? 

Mit jelent ez, és miért szükséges 

személyes adatokat használni 

folyamataink során? 

Mi a célunk az így gyűjtött személyes adatokkal? 
Mi a jogalapja az 

adatkezelésünknek? 

Fejlesztési és 

működési célú 

pályázatokon veszünk 

részt 

Pályázatok megvalósítása során számos 

esetben magánszemélyek egy jól 

körülhatárolható csoportja (célcsoport) 

képezi a támogatási szerződésben 

lefektetett vállalásokat. 

Új szolgáltatások bevezetése, meglévő 

szolgáltatások fejlesztése, 

továbbképzési, oktatási lehetőségek 

biztosítása, rendezvények szervezése 

Fejlesztési és működési célú pályázatok megvalósításakor 

statisztikai adatokat szolgáltathatunk, rendezvényeket 

szervezhetünk Önnek, melyek során, részvétele és 

hozzájárulása vagy a szerződés teljesítéséhez szükséges ok 

fennállása esetén személyes adatokat gyűjthetünk és 

kezelhetünk Önről. 

Az Ön hozzájárulása, de 

bizonyos esetekben szerződés 

teljesítéséhez szükséges célból 

A mindennapi 

működés biztosítása és 

javítása érdekében 

kapcsolatba lépni és 

együttműködni Önnel 

Felvenni Önnel a kapcsolatot a 

Szolgáltatásaink kapcsán, például 

telefonon, e-mailben, vagy postai úton, 

vagy a közösségi médiában megjelenő 

posztokra adott részünkre szóló 

válaszokban. 

Szeretnénk Önnek, mint Ügyfélnek még jobb szolgáltatást 

nyújtani, ehhez személyes adatokat használunk, hogy az Ön 

kommunikációira egyértelmű választ adhassunk vagy 

segítséget nyújthassunk, és hogy tájékoztassuk Önt a 

Szolgáltatásainkban általunk tett vagy tervezett, Önt érintő 

változásokról (például: változások a Szabályzatokban). 

Jogos érdek 

CCTV 

A Kft által üzemeltetett, vagy a 

vagyonkezelésében lévő épületek 

biztonságának nyomon követése, 

szabálysértések, bűncselekmények és 

közösség ellenes viselkedések 

megelőzése. 

Köztulajdon, helyi közösségek, a lakosok, bérlők és a 

munkavállalók védelme, jogi kötelezettségünk teljesítése 

céljából. Jogos érdek és jogi 

kötelezettségeink teljesítése 
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Az Ön személyes adatainak használatához fűződő jogos érdekünk 

A fentiekben említett esetek, amikor az Ön személyes adatainak használata a mi jogos 

érdekünk: 

 a panaszok kezelése és viták rendezése, 

 szolgáltatásaink színvonalának javítása, 

 kerületi igények megértése, köztük azt, hogy mit szeretnek, és nem szeretnek, 

 munkavállalóink, tulajdonunk védelme, 

 a közösségellenes magatartások, és más bűncselekmények megelőzése és felfedése, 

 új szolgáltatások tesztelése és fejlesztése, meglévő szolgáltatások fejlesztése. 

3. A személyes adatok védelme 

Adatvédelmi kötelezettségeink teljesítéséhez fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági 

eszközöket használunk, egyaránt a személyes adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez, 

archiválásához, és továbbításához. Az Ön adatainak védelme érdekében alkalmanként 

kérhetjük a személyazonosság igazolását is, mielőtt megosztjuk Önnel a személyes adatait. 

Személyes adatainak elektronikus védelme érdekében számítógépes biztonsági eszközöket 

alkalmazunk, mint például tűzfalak, fizikai belépési védelmi eszközöket használunk az 

épületeinkben és a nyilvántartásainkba való belépéshez. Nyilvántartásainkhoz kizárólag 

azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez feltétlenül 

szükséges. 

Az Információk biztonságát azok továbbításakor is védjük, törekszünk minden esetben a 

jogszabályokban meghatározott csatornán kommunikálni, ha szolgáltatás igénybevételéhez 

vagy biztosításához szükséges a személyes adatok továbbítása, minden esetben 

meggyőződünk arról, hogy szolgáltatónk maximálisan tiszteletben tartja az Ön jogait. 

Mindamellett, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk a megfelelő technikai és szervezési 

eszközök használata érdekében, így az Ön személyes adatai biztonságának megőrzéséért, 

kérjük, vegye figyelembe, hogy nem tudjuk tökéletesen garantálni az Ön által interneten 

keresztül továbbított személyes adatok biztonságát. 

4. Személyes adatok megosztása más szervezetekkel 

A Kft Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata által alapított jogi személy, ezért együtt 

kell működnünk közigazgatási szervezetekkel. Ezt minden esetben a hatályos jogszabályok 

alapján, a legbiztonságosabb csatornán törekszünk végrehajtani. Az alábbi esetekben 
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oszthatunk meg együttműködési kötelezettségünkön felül személyes adatokat más 

szervezetekkel: 

 ha jogszabály erre kötelez minket, vagy az igazságszolgáltatás működéséhez 

szükséges, hogy megosszunk az általunk kezelt személyes adatokat, 

 ha azért kell megosztanunk személyes adatokat, hogy a jogainkat megalapozzuk, 

gyakoroljuk vagy megvédjük, 

 ha olyan szolgáltatást veszünk igénybe, vagy olyan szolgáltatást biztosítunk Önnek, 

amihez nélkülözhetetlen bizonyos, általunk kezelt személyes adatainak megosztása 

(banki átutalás, postázás) 

5. A személyes adatok tárolásának időtartama 

Folyamatainkkal kapcsolatban iktatási és iratkezelési jogszabályok alapján kell eljárnunk. Az 

általunk kezelt személyes adatokat kizárólag a cél eléréséhez szükséges ideig tároljuk, 

személyes adatait tárolásának időtartama függ: 

 az adatgyűjtés céljától, 

 az adattárolás kezdő időpontjától, 

 jogi/hatósági kötelezettségeinktől, 

 szükség van –e azokra abból a célból, hogy megvédjék akár Önt, akár bennünket. 

6. Az Ön jogai 

Ha szeretne jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatás kérni, vagy valamelyik adatvédelmi 

jogosultságát szeretné érvényesíteni, kérjük, hívjon bennünket ezen a számon: 

 +36 30 9400 232 

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek 08:00-12:00 óra között 

1. Hozzáféréshez való jog 

Önnek joga van tőlünk az Önről általunk kezelt személyes adatait tartalmazó összefoglalót 

kérni. Amennyiben folyamatban van személyes adataival kapcsolatban adatkezelés, 

megkeresésére térítésmentesen a nyilvántartásainkban elektronikusan, strukturált adat 

formájában elérhető, alábbi adatokat tudjuk a jogszabályokban meghatározott határidőben 

biztosítani: 

 milyen célból kezeljük személyes adatait, 

 milyen kategóriájú személyes adatot kezelünk Önről,  

 kinek továbbítjuk vagy továbbítottuk az általunk kezelt személyes adatait, 

 meddig tervezzük kezelni személyes adatait, 
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 adatkezeléssel kapcsolatos jogairól összefoglaló tájékoztatót, 

 felügyeleti hatóság elérhetősége, ahová panaszával fordulhat, 

 ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, azok forrásának megjelölését, 

 az adatkezelési folyamat kapcsolódik e automatikus döntéshozatalhoz, 

profilalkotáshoz? 

Amennyiben hozzáférési jogával a felsoroltakon túl kíván élni, adminisztratív költségeinken 

alapuló díjat számítunk fel kérése teljesítéséért.  

2. Nem megfelelő információk kijavításához való jogosultság 

Ha Ön úgy gondolja, hogy az általunk nyilvántartott adatok pontatlanok vagy hiányosak, 

kérjük lépjen kapcsolatba velünk, és amennyiben megalapozott kérése, ki fogjuk javítani a 

hibás adatokat. 

3. Adatkezelés korlátozására vonatkozó jogosultság 

Kérése esetén felülvizsgáljuk adataival kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkat. Erre akkor 

van lehetősége, ha vitatja az általunk kezelt adatok pontosságát, jogszerűségét, 

szükségességét, tiltakozik az adatkezelés ellen arra hivatkozva, hogy adatkezelési jogalapunk 

konkurál az Ön jogos érdekeivel. Kérése kivizsgálása alatt az adatokat kizárólag tárolhatjuk, 

amennyiben kérését megalapozottnak találjuk, javítunk adatkezelési folyamatainkon, vagy 

töröljük a kezelt adatot, kivéve, ha azok kezelésére 

 Uniós vagy tagállami közérdekből, 

 jogi igények előterjesztése, védelme vagy érvényesítése kapcsán,  

 természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében kerül sor, 

vagy ha azok kezeléséhez a korlátozás ellenére Ön hozzájárul. 

4. Tiltakozás a használat ellen, használat megtiltása 

Abban az esetben, ha úgy látja, saját helyzetéből fakadóan az Ön érdekeit, jogait és 

szabadságát sértik az általunk közérdekből végzett adatkezelésünk, jogosult indoklással 

tiltakozni a használat ellen. Ugyancsak tiltakozhat adatkezelésünk ellen, amennyiben adatait 

közvetlen üzletszerzésre használjuk. Minden esetben késlekedés nélkül mérlegeljük kérelmét, 

és amennyiben nem tudjuk megfelelően alátámasztani adatkezelésünk fenntartását 

megalapozó kényszerítő erejű jogos okainkat, haladéktalanul töröljük adatait.  

Ön számos esetben megtilthatja a személyes adatainak használatát, így többek között (de nem 

kizárólagosan), ha: 

 Ön sikeresen nyújt be általános tiltakozást, 

 Ön vitatja az általunk nyilvántartott személyes adatok pontosságát, kérelme 

kivizsgálásának idejéig, 

 nem jogszerűen használtuk az Ön személyes adatait, de Ön nem szeretné, ha törölnénk 

azokat. 
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5. Az adatai törlése 

Ön számos esetben kérheti tőlünk a személyes adatainak törlését, így többek között (de nem 

kizárólagosan), ha: 

 az adatkezelés célja megvalósult, 

 Ön visszavonta a személyes adatainak használatára vonatkozó hozzájárulását (és nincs 

más jogalapunk azok használatára), 

 nem jogszerűen kezeltük az Ön személyes adatait. 

Bizonyos esetekben nem élhet ezzel a jogával, többek között, ha az adatkezelésre közérdekű 

célból van szükség, vagy adatainak kezelése jogi igények előterjesztése, érvényesítése, 

védelme érdekében nélkülözhetetlen. 

6. Az adatai továbbítására vagy azok másolatban történő hordozhatóságára 

Az adathordozhatóság az Európai Unióban mindenkit feljogosít arra, hogy a személyes adatait 

szervezetek között továbbítsa, hordozza. Ez a jog azt jelenti, hogy az érintett jogosult az 

adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elkérni az adatkezelőtől. 

Ön kérheti, hogy az adatairól küldjünk önnek vagy egy harmadik személynek másolatot. 

Bizonyos esetekben nem élhet ezzel a jogával, mégpedig akkor, ha adatait közérdekű célból, 

vagy a ránk ruházott közhatalmi jogosítványaink gyakorlása keretében kezeljük. 

7. Panasz benyújtása az adatvédelmi hatósághoz: 

Ha Önnek panasza van, szeretnénk segíteni annak elrendezésében, de Önnek jogában áll a 

személyes adatai általunk történő használatával kapcsolatban panaszt benyújtani az 

adatvédelmi hatósághoz. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, H-1125 Budapest, Hungary 

tel. +36 1 3911 400 

Weboldal: http://www.naih.hu/ 
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