
Adatvédelmi tájékoztató 

HIPE2020 Cereps+ nemzetközi konferencia 
 

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 2020. november 16-17-én rendezi meg a HIPE2020 Cereps+ 

nemzetközi konferenciát (a továbbiakban: Konferencia) a minőségi iskolai testnevelésről. 

A Konferencián történő részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött a 

https://www.mdsz.hu/hipe2020/regisztracio/ weboldalon, amely során személyes adatokat kell 

megadni. Ezen személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR), valamint az MDSZ 

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltaknak megfelelően történik, az alábbiak szerint. 

 

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 
A Konferenciára regisztráló személyek önként hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott 

személyes adataik az Adatkezelő nyilvántartásába kerüljenek, és azokat az Adatkezelő minden további 

engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. 

18 év alatti kiskorú személy hozzájárulása kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulása esetén 

érvényes! 

 

Adatkezelés célja 
- a Konferencián történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció; 

- a Konferenciáról történő tájékoztatás; 

- a minőségi iskolai testnevelés szakmai bemutatása, az egészséges, mozgásban gazdag 

életszemlélet népszerűsítése. 

 

Adatkezelés jogalapja 
A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. 

 

Adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat – a számára költségvetési szervvel kötött támogatási 

szerződésben előírt kötelezettségei teljesítése érdekében – 2027. december 31-ig kezeli. 

 

Adattovábbítás 
Az Adatkezelő kizárólag jogszabályban vagy költségvetési szervvel kötött támogatási szerződésben 

meghatározott célból és esetben továbbíthatja a személyes adatokat harmadik fél részére. 

 

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 

https://www.mdsz.hu/hipe2020/regisztracio/
http://www.mdsz.hu/wp-content/uploads/2018/08/Adatvédelmi-és-Adatbiztonsági-szabályzat.pdf
mailto:mdsz@mdsz.hu
http://www.mdsz.hu/


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 
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