
 
 
 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 
 

A Honvédelmi Sportszövetség által kiírt támogatási felhívásokkal és pályázati, támogatási 
kérelmek benyújtásával összefüggésben történő személyes adatok kezeléséről 

 

 
Bevezetés 

 
A jelen tájékoztató a Honvédelmi Sportszövetséghez pályázati, támogatási kérelmek benyújtásával 
összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozik. A tájékoztatóban foglaltak a pályázás, és támogatási 
kérelem során megadott, nem természetes személyekre vonatkozó adatok, illetve közhiteles nyilvántartás által 
tartalmazott adatok tekintetében nem alkalmazandó. 

 

1. Az adatkezelő megnevezése 

 
Adatkezelő: Honvédelmi Sportszövetség 

Székhely: 1146 Budapest, Jávor utca 9.a. 

Postacím: 1427 Budapest Pf. 626 

E-mail: info@honvedelmisport.hu 

Telefon: +36 30 233 2834 

Adatvédelmi tisztviselő:  Dr. Fazekas Róbert (fazekas.robert@honvedelmisport.hu) 

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 

 
Az adatkezelésekre vonatkozó jogszabályok: 

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) 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 (általános adatvédelmi rendelet) (a 
továbbiakban: GDPR) 

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 
(a továbbiakban: 

Infotv.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

3. KÉPVISELETRE JOGOSULT SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE 
 

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

 

képviseletre 
jogosult neve 

A képviseletre jogosult neve a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet azonosításához, illetve az aláírásra való jogosultság ellenőrzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.  
Ezen felül a Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet 
benyújtó szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja. 

képviseletre 
jogosult 

beosztása 

A képviseletre jogosult beosztása a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet azonosításához, illetve az aláírásra való jogosult ellenőrzéséhez 
elengedhetetlenül szükséges.  

képviseletre 
jogosult 

telefonszáma / 
mobilszáma 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja, különösen olyan nyilatkozatok 
tekintetében, melyek megtételére a képviseletre jogosult jogosult az adott 
szervezet képviseletében. 

képviseletre 
jogosult e-mail 

címe 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja, különösen olyan nyilatkozatok 
tekintetében, melyek megtételére a képviseletre jogosult jogosult az adott 
szervezet képviseletében. 

 
A Honvédelmi Sportszövetség felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy 
az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét 
tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére 
utaló információt tartalmaz. Abban az esetben, ha az e-mail cím tartalmazza az érintett nevét, úgy az e-mail 
cím kezelésére a jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. 

 
3.2. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, valamint közérdekű 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához való szükségesség.  

 
3.3. Az adatkezelés időtartama 

 
A Honvédelmi Sportszövetség a jelen pont szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli, feltéve, hogy az adatkezelés egyéb jogalapja nem áll fenn.  
Amennyiben a Honvédelmi Sportszövetség és az adott szervezet között, melynek pályázatával, illetve 
támogatási kérelmével összefüggésben a személyes adatok megadásra kerültek, támogatási szerződés jön 
létre, úgy az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 10 év lehet az adatkezelő jogos 
érdeke alapján a szerződésből fakadó esetleges igényérvényesítésre, valamint a szerződés megőrzési 
idejére tekintettel, azzal, hogy adatkezelő ilyen esetben egyedi érdekmérlegelést köteles elvégezni. 
A hozzájárulás visszavonását e-mail útján lehet kezdeményezni a Honvédelmi Sportszövetség fent 
megadott e-mail címének használatával,  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

4. KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE 
 

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

 

kapcsolattartó 
neve 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja. 

kapcsolattartó 
lakcíme 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja. 

kapcsolattartó e-
mail címe 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja. 

kapcsolattartó 
telefonszáma / 

mobilszáma 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közötti kapcsolattartást szolgálja. 

 
A Honvédelmi Sportszövetség felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy 
az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét 
tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad-e meg, amely a kilétére 
utaló információt tartalmaz. Abban az esetben, ha az e-mail cím tartalmazza az érintett nevét, úgy az e-mail 
cím kezelésére a jelen tájékoztatóban foglaltak az irányadóak. 

 
4.2. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, valamint közérdekű 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához való szükségesség.  

 
4.3. Az adatkezelés időtartama 

 
A Honvédelmi Sportszövetség a jelen pont szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli, feltéve, hogy az adatkezelés egyéb jogalapja nem áll fenn.  
Amennyiben a Honvédelmi Sportszövetség és az adott szervezet között, melynek pályázatával, illetve 
támogatási kérelmével összefüggésben a személyes adatok megadásra kerültek, támogatási szerződés jön 
létre, úgy az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 10 év lehet az adatkezelő jogos 
érdeke alapján a szerződésből fakadó esetleges igényérvényesítésre, valamint a szerződés megőrzési 
idejére tekintettel, azzal, hogy adatkezelő ilyen esetben egyedi érdekmérlegelést köteles elvégezni. 
A hozzájárulás visszavonását e-mail útján lehet kezdeményezni a Honvédelmi Sportszövetség fent 
megadott e-mail címének használatával,  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

5. KÖZREMŰKÖDŐ SZEMÉLY ADATAINAK KEZELÉSE 
 

5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja 
 

 

közreműködő 
természetes 

személy neve 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közreműködőjének azonosításához feltétlenül szükséges. 

közreműködő 
természetes 

személy lakcíme 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közreműködőjének azonosításához feltétlenül szükséges. 

közreműködő 
természetes 

személy 
adóazonosító jele 

A Honvédelmi Sportszövetség és a pályázatot, támogatási kérelmet benyújtó 
szervezet közreműködőjének azonosításához feltétlenül szükséges. 

 
5.2. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, az adatkezelő jogos érdeke, valamint közérdekű 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához való szükségesség.  

 
5.3. Az adatkezelés időtartama 

 
A Honvédelmi Sportszövetség a jelen pont szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának 
visszavonásáig kezeli, feltéve, hogy az adatkezelés egyéb jogalapja nem áll fenn.  
Amennyiben a Honvédelmi Sportszövetség és az adott szervezet között, melynek pályázatával, illetve 
támogatási kérelmével összefüggésben a személyes adatok megadásra kerültek, támogatási szerződés jön 
létre, úgy az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 10 év lehet az adatkezelő jogos 
érdeke alapján a szerződésből fakadó esetleges igényérvényesítésre, valamint a szerződés megőrzési 
idejére tekintettel, azzal, hogy adatkezelő ilyen esetben egyedi érdekmérlegelést köteles elvégezni. 
A hozzájárulás visszavonását e-mail útján lehet kezdeményezni a Honvédelmi Sportszövetség fent 
megadott e-mail címének használatával,  

 

 
6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések 

 
6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás 

 
A személyes adatokhoz a Honvédelmi Sportszövetség munkavállalói, megbízottai férhetnek hozzá a 
feladataik ellátása érdekében. 

 
A Honvédelmi Sportszövetség csak jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt 
személyes adatokat más állami szervek számára. Így például 

- ha a rendőrség/ügyészség megkeresi a Honvédelmi Sportszöetséget, és a nyomozáshoz az adott 

személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri. 

 
6.2. Adatbiztonsági intézkedések 

 
A Honvédelmi Sportszövetség a megadott személyes adatokat a Honvédelmi Sportszövetség székhelyén 
található szervereken és papír alapon tárolja. A személyes adatok tárolásához a Honvédelmi Sportszövetség 
más szolgáltatását nem veszi igénybe, adatfeldolgozót nem bíz meg. A Honvédelmi Sportszövetség megfelelő 



 
 
 

 

informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes 
adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  

 
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

 
7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a 
Honvédelmi Sportszövetségtől arról, hogy 

- milyen személyes adatait, 

- milyen jogalapon, 

- milyen adatkezelési cél miatt, 

- milyen forrásból, 

- mennyi ideig kezeli, 

- a Honvédelmi Sportszövetség kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 
biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. 

 
A Hatóság az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben 
teljesíti. 

 
7.2. A helyesbítéshez való jog 

 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Honvédelmi 
Sportszövetség módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). 
A Honvédelmi Sportszövetség a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesíti. 

 
7.3. A törléshez való jog 

 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak 

a törlését. 

 
A törlési kérelmet abban az esetben utasíthatja el, ha a Honvédelmi Sportszövetséget jogszabály vagy belső 
szabályzat a személyes adatok további tárolására kötelezi, illetve amennyiben az adatkezelés tekintetében 
más jogalap fennáll. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, jogalap, akkor a Hatóság a kérelmet 
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az 
érintettet. 

 
7.4. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog 

 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatait a Honvédelmi Sportszövetség zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és 
az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt 
indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

 
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a  
Honvédelmi Sportszövetség  jogellenesen  kezelte, azonban  az általa  kezdeményezett  hatósági  vagy 
bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt a Honvédelmi Sportszövetség ne törölje. Ebben 
az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Honvédelmi Sportszövetség tovább tárolja a személyes 
adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat. 

 
7.5. A tiltakozáshoz való jog 

 
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés 
ellen, ha a Honvédelmi Sportszövetség személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás 
céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha a hozzájárulása nélkül a személyes 
adatot tudományos kutatás céljából felhasználná. 



 
 
 

 

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége 

 
Bírósági eljárás kezdeményezése 

 
Az érintett, ha a személyes adatai kezelésének jogellenességét tapasztalja, polgári pert kezdeményezhet. A 
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken 
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

http://birosag.hu/torvenyszekek)

