
A Regionális Rádiós Sportklub Püspökladány Adatvédelmi Szabályzata szabályozza a klub 

által gyűjtött és felhasznált személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényes a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és Tanács 2016/679 számú, 2018. május 25-én életbe lépett általános Adatvédelmi 

Rendelet, GDPR alapján. 

A Szabályzat fogalmi meghatározásai: 

személyes adat: bármely meghatározott személlyel összefüggésbe hozható 

adat, amelyből az érintettre vonatkozóan következtetés 

vonható le. 

adatkezelő: Regionális Rádiós Sportklub Püspökladány 

adatkezelés helye: 4150 Püspökladány Bocskai utca 15. sz. 

adatkezelésért felelős személy. Az egyesület elnöke. 

Az adatkezelő a tagnyilvántartásába bejelentett tagjainak, a QSL iroda felhasználóinak, az 

adatkezelő zártkörű levelezőlistájára regisztráltaknak, az egyesület WEB-lapján 

megjelenőknek, a verseny és minősítési rendszerben résztvevők személyes adatait gyűjti és 

kezeli.  

A kezelt személyes adatok köre kiterjed a következőkre: 

név, cím, születési idő, anyja neve, hívójel, telefonszám, elektronikus levelezési cím, egyéni és 

csoportos fotók, a versenyrendszerben elért eredmények, helyezések.  

Az adatkezelő különleges adatok gyűjtését, kezelését nem végzi. Az adatkezelő tiszteletben 

tartja a személyes adatok védelmét és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehetővé teszi 

azok megismerését, módosítását, törlését, az azok felhasználásával, korlátozásával kapcsolatos 

rendelkezést. Az adatok gyűjtése és kezelése az adatok tulajdonosai által önként megadott vagy 

rendelkezésre bocsátott adatokra korlátozódik. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő 

harmadik személyekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően osztja meg. Jogszabályi 

rendelkezéseken alapuló adattovábbítást a vonatkozó rendeleteknek, törvényeknek megfelelően 

végzi. 

A személyes adatok megőrzéséről, illetéktelenek és fel nem jogosított személyek 

hozzáférésének megakadályozásáról az egyesület adatbiztonsági szabályzata előírásai alapján 

gondoskodik és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságát, 

hozzáférhetőségét, az azokkal való rendelkezést a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa. A 

személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársainak, tisztségviselőinek, állandó bizottságai 

vezetőinek, tagjainak korlátozott csoportja az adatkezelés céljával összefüggő, szükséges 

mértékben kap hozzáférést az adatkezelésért felelős személy jóváhagyásával. A személyes 

adatokat az adatkezelő az adatkezelés célja szempontjából szükséges ideig illetve más esetben 

jogszabályban meghatározott ideig tárolja. 

  



Az érintetteknek adataik kezelésével kapcsolatban joguk van az adatok: 

 hozzáféréséhez 

 helyesbítéséhez 

 törléséhez 

 feldolgozásuk korlátozásához 

 a korlátozáshoz adott hozzájárulásuk visszavonásához 

 feldolgozásuk ellen tiltakozni. 

Az adatkezelő az érintett kérésére a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de 

legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés 

céljáról, idejéről, az adatkezeléssel, helyesbítéssel, törléssel összefüggő tevékenységéről, 

fogadja a feldolgozás korlátozásához kapcsolódó nyilatkozatokat. Az érintett tájékoztatását 

csak érvényes jogszabályi rendelkezés alapján tagadhatja meg, amelynek indokáról az érintettet 

tájékoztatja. 

Az adatkezelés az adatkezelés helyén történik. Az adatkezelő az adatok kezelése céljából 

harmadik személyek szolgáltatásait is igénybe veheti az adatok biztonsága, az adatokkal történő 

szabad rendelkezés biztosítása mellet. Ilyen esetben az adatkezelő mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a személyes adatok hozzáférése a jelen Szabályzatnak megfelelően történjen. 

Adatkezelési kérdésekkel, nyilatkozat tételével, az adatok korlátozásával kapcsolatban az 

adatkezelés helyén személyesen vagy a ha0khw@c3.hu email címen lehet eljárni. 

A jelen Szabályzat 2018. május 25-től érvényes. 
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