Membership Registration Form
Name:
Category:

Female □

Male □

Junior □

Date of Birth:
Nationality:
Address:
E-mail:
Phone No.:
Type of membership:

Gold □

White □

HCP management:

Yes □

No □

I consent to allow Golfiesta to store my email yes □
address in order to contact me.

no □

I consent to allow Golfiesta to store my yes □
telephone no. in order to contact me.

no □

I have read and accept the data protection yes □
terms and condition of the membership
registration.

no □

Date:

Signature:

Klubtagsági regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató

Senior □

Az adatkezelő a GolFIESTA Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület).
székhely:
1135 Budapest, Tatai utca 6. II/7.
nyilvántartási szám: 01-02-0015135
adószám:
18505751-1-41
képviselő:
Csikós Gábor Csaba
telefonszám: +36 (70) 454 5668
e-mail cím:
csikosgabor@golfiesta.hu
honlap:
http://golfiesta.hu/fooldal/
Az adatvédelmi megbízott: Csikós Gábor Csaba
elérhetőség: +36 (70) 454 5668
e-mail: csikosgabor@golfiesta.hu
Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:63.§-3:70.§, továbbá a 3:84.§ (b) pontjában, valamint a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
tv. 86.§ (4) bekezdésben foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében nyilvántartást vezet
az Egyesület tagjairól, ennek keretében a tagsági jogviszony fennállása során, valamint a Ptk.
6:22. § (1) bekezdése szerinti 5 éves elévülési ideig, igényérvényesítés megkezdése esetén
annak lezárultáig kezeli a természetes személy tag nevét, születési helyét és idejét.
Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a civil szervezetek és a
sportegyesületek egyszerűsített nyilvántartásba vételi és egyszerűsített változásbejegyzési
eljárásaiban alkalmazandó minta okiratokról szóló 4/2017. (IV. 3.) IM rendelet 3. §-ában,
valamint a 2. mellékletében foglalt kötelezettségeinek teljesítése érdekében nyilvántartást
vezet továbbá az Egyesület tagjainak lakcíméről a tagsági jogviszony fennállása során.
A klubtagsági regisztráció során lehetősége van telefonszámának és/vagy e-mail címének
megadására az Egyesülettel való kapcsolattartás megkönnyítése céljából. Az adatkezelés ezen
adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a tag hozzájárulásán
alapul, melyet a fenti nyilatkozat kitöltésével, illetve aláírásával tehet meg. Hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, ez esetben az Egyesület ezen adatait a továbbiakban nem kezeli. Az
adatkezelésre a tag hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a tagsági jogviszony
fennállása során kerül sor. A hozzájárulás kapcsán a 16. életévet be nem töltött tagok
esetében az Egyesület mindenkor figyelembe veszi a GDPR 8. cikkében foglaltakat.
Az Egyesület a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
2. §, valamint a 16. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a tagsági jogviszony fennállása során
kezeli a tag verseny jelentkezéshez szükséges adatait és adott esetben a megfelelő jogalap
fennállása esetén (így elsősorban a tag hozzájárulásának megléte esetén) továbbítja a
versenyre történő jelentkezéshez szükséges személyes adatokat a versenyszervezők számára.
A kezelt adatok köre a tag neve, születési ideje és neme, illetve kategóriája. Az adatkezelés
ideje a tagsági jogviszony fennállása.
Az Egyesület nyilvántartást vezet a tagok díjfizetési kötelezettségéhez kapcsolódóan a tag
nevéről, valamint a tagdíj összegéről, illetve a befizetést igazoló okiraton feltüntetett
személyes adatokról, amely az átutalás közleményében került feltüntetésre, és a tag nevét,
illetve tagsági számát tartalmazza. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)

pontja alapján a tag és az Egyesület között létrejött szerződés teljesítése. Az adatkezelés
időtartama a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év.
Az Egyesület a befizetett tagdíjjal kapcsolatos számviteli elszámolás érdekében, a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja alapján, jogszabályi kötelezettség teljesítése végett kezeli a tagok nevét
és, számlázási címét. Az Egyesület az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából
adatfeldolgozót vesz igénybe, ezen adatfeldolgozó adatai a következők:
Cégnév:
Re-Tax Bt.
Székhely:
2890 Tata, Fazekas utca 65.
Cégjegyzékszám: 11-06-011026
Adószám:
28367259-1-11
Képviselő:
Hideg János ügyvezető
Telefonszám: 06-30/919-5346
Az adattárolásra papír alapon és elektronikusan kerül sor, melynek időtartama a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.
Az érintett tag adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az adatkezeléssel összefüggésben az Egyesület képviselőjén keresztül bármikor:
-

tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá
vonatkozóan kezelt adatokhoz,
pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
adatai kezelése ellen tiltakozhat,
kérheti az adatkezelés korlátozását.
Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből
korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az
Egyesületnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást
kapjon arról, hogy
milyen célból kezeli,
mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),
mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),
milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
jogorvoslati lehetőségeiről.
A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre az Egyesület legkésőbb 25 napon
belül válaszol. Az érintett a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az
érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy

kéri az adat módosítását. Az Egyesület csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és
ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.
Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Egyesület
az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem
biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően,
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a
kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az Egyesület az érintettet
értesíti.
Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt
jelenti, hogy az Egyesület köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha:
-

a személyes adatokat jogellenesen kezelték
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más
jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
az Egyesület számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget
állapít meg, és annak még nem tett eleget.
Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Egyesület az adatkezelés
korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Egyesület a személyes adatait
kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Egyesületet keresse meg panaszával. A panasza
minden esetben kivizsgálásra kerül.
Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Egyesület kezeli az adatait, vagy
közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási
helye
(ideiglenes
lakcím)
szerinti
törvényszéknél

(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosagkereso oldalon.

