Adatkezelési tájékoztató
szerződéses partnerek számára
Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Magyar Diáksport Szövetség szerződéses kapcsolatai során kezelt
személyes adatok tekintetében tájékoztatja az Érintetteket, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendelete (GDPR) alapján.

Adatkezelő
Neve: Magyar Diáksport Szövetség
Székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17.
E-mail címe: mdsz@mdsz.hu
Telefon: +36 (1) 2733-570
Weboldal: www.mdsz.hu
Adatkezelés
Az Adatkezelő szerződéses kapcsolataiban természetes személyek (Érintettek) személyes adatait
kezelheti.
Érintettek köre
- szerződő fél (magánszemélyek, egyéni vállalkozók);
- szerződő fél (gazdasági társaság, egyéb szervezet esetén) (partner) törvényes képviselője,
munkavállalója, kapcsolattartója, megbízottja, egyéb teljesítési segédje (pl.: alvállalkozója,
munkavállalója, kölcsönzött munkavállalója)
Adatkezelés célja
- a személyes adatok kezelése az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítése
érdekében szükséges;
- jogszabályi kötelezettségek teljesítése.
Adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés
b) pont], valamint az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
Adatkezeléssel érintett személyes adatok köre
- természetes személyazonosító adatok;
- kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám).
Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama megegyezik a szerződés hatályának időtartamával.
Amennyiben a konkrét adatkezelésre a jogalap a szerződés teljesítése, úgy az Adatkezelő az Érintett
adatait a Szerződésből eredő jogi igények előterjesztése, érvényesítése és védelme érdekében a
szerződés megszűnését követően is kezeli, az alábbiak szerint.
Az Érintettnek a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését követően nem törölt
személyes adatait az Adatkezelő a szerződéskötés meghiúsulását, illetőleg a szerződés megszűnését
követő öt évig, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény általános elévülési szabályai szerint
megőrzi. Központi költségvetési vagy európai uniós támogatás terhére finanszírozott szerződés

(továbbiakban: támogatási szerződés) ez az időtartam a támogatási szerződés vagy a jogszabály
rendelkezése alapján 5 évnél hosszabb lehet.

Adattovábbítás
Az Adatkezelő kizárólag a jogszabályban meghatározott célból és esetben továbbíthatja a személyes
adatokat harmadik fél részére.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, és megteszi azokat
a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a kezelt személyes adatok védettek legyenek az
illetéktelen megismerés, megsemmisítés, módosítás, illetve felhasználás ellen. Kötelezi magát továbbá
arra is, hogy minden olyan harmadik felet (pl. Adatfeldolgozó), akinek a személyes adatokat
esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak tájékoztatja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
Az érintettek jogai
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek GDPR-ban, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaikkal
(előzetes tájékozódáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez való
jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal és jogorvoslati
lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

