Tisztelt Sporttárs!,
mint a Motoros Könnyűrepülő Szövetség tagszervezetének tagja!
Tájékoztatunk, hogy a személyes adataidhoz az MKSZ a klubod, egyesületed
számunkra a Szövetség tagfelvételi eljárás keretén belül megadta, adataidat a
Szövetség a hatályos jogszabályok alapján tárolja, kezeli.
Az Európai Unió új adatvédelmi rendelete alapján Szövetségünknek minden
természetes személyt tájékoztatni szükséges, akinek a személyes adatait kezeljük.
Ennek megfelelően, kérjük, olvasd el fgyelmesen tájékoztatónkat, mely tartalmazza,
hogy adataidat milyen jogcímen, milyen célból, milyen módon kezeljük, illetve
tájékozódhat arról, hogy az adatkezelés ellen miként tudsz tiltakozni, illetve, mint az
adatkezeléssel érintett személy, milyen jogosultságokkal rendelkezel, illetve ezeket
hogyan érvényesítheted. Amennyiben adatkezelésünk ellen kifogást szeretnél
emelni, a tájékoztatóban megadott elérhetőségen- és módon – megteheted.
Tájékoztató adatkezelésről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR),
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján a
Motoros Könnyűrepülő Szövetség
tájékoztat,
hogy a 2018. május 25. napjától hatályos GDPR rendelet 12. cikke alapján a
Motoros Könnyűrepülő Szövetség, mint adatkezelő „megfelelő intézkedéseket
hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a (GDPR) 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a
(GDPR) 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően
megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ
esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az
elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is
adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.”

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
A Motoros Könnyűrepülő Szövetség a GDPR 6. cikk alábbi rendelkezései
szerinti jogalap alapján kezeli személyes adatait.
(1) A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben
legalább az alábbiak egyike teljesül:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból
történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az
egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő
lépések megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez
szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget
élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.
Adatkezelési tájékoztató táblázat

Kezelt adatok köre

Jogalap

Cél

Kezelés helye, kezelő

Név,cím,email cím,
telefonszám, születési
adatok

b,c,f

Tagnyilvántartás
kötelező vezetése,
Kötelező adatközlések
hatóságok felé,
biztosítások megkötése

Szövetség székhelyén,
elzárva, illetve
jelszóval védett
informatikai eszközön.
Kezeli: elnökség,
ellenőrző bizottság

Légijármű és
tulajdonosának adatai

b,c,f

Kötelező
adatszolgáltatások
hatóságok felé,
biztosítások megkötése,
légialkalmassági
tanúsítások elvégzése,
tanúsítványok kiadása

Szövetség székhelyén,
elzárva, illetve
jelszóval védett
informatikai eszközön.
Kezeli: elnökség,
ellenőrző bizottság,
légialkalmasságot
tanúsítók

Kötelező jelentések
elkészítése

Szövetség székhelyén,
elzárva, illetve
jelszóval védett
informatikai eszközön.
Kezeli: elnökség

Repülési teljesítmények

c

Az adatok címzettjei:
- hatóságok,
- biztosító
Az adatkezelés időtartama:
A Motoros Könnyűrepülő Szövetség a tevékenységéhez szükséges, illetve más
jogszabályban előírt időtartamban kezeli a személyes adatokat.
A hatályos jogszabály alapján a megadott elérhetőségeken jogosult vagy:
1. kérelmezni az adatkezelőtől a vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést,
2. azok helyesbítését,

3. törlését vagy
4. kezelésének korlátozását, és tiltakozhatsz a személyes adatok kezelése ellen
Kérelem megfelelően elbírálásra kerül, a döntésről, valamint annak okairól megfelelő
tájékoztatást kapsz.
Tájékoztatjuk, hogy a GDPR 20. cikke alapján jogosult vagy:
A Motoros Könnyűrepülő Szövetség részére rendelkezésre bocsátott személyes
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni,
továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat a Szövetség egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szövetséget.
(adathordozhatóság joga).
Tájékoztatunk, hogy minden olyan személyes adat tekintetében, melyet kizárólag a
hozzájárulásod alapján kezelünk, a hozzájárulást lehetőséged van visszavonni, mely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. A kizárólagosan hozzájárulás alapján kezelt adatok köréről a
megadott elérhetőségeken személyesen is tájékozódhatsz.
Egyéb esetben jogosult vagy a megadott elérhetőségen az adatkezelés ellen
tiltakozni, melyet a Motoros Könnyűrepülő Szövetség a lehető legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 napon belül elbírál, és a döntésről, valamint annak
körülményeiről tájékoztat.
Adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken tájékozódhatsz, tehetsz
észrevételt, emelhetsz panaszt, gyakorolhatod egyéb jogszabályban biztosított
jogaidat:
Címzett: Motoros Könnyűrepülő Szövetség elnöksége
email: mksz@t-online.hu

levélben: a Szövetség székhelyére címzett levélben

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban szabálytalanságot észlelsz, az alábbi
jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:
Fővárosi Törvényszék
Postacím: 1363 Budapest, Postafók: 16.
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.
Központi telefonszám: +36-1-354-6000
Telefax: +36-1-354-6041
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Postafók: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Központi telefonszám: +36 -1-391-1400
Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
Az érintett neve:....................................................................................................................................
Születési neve:.......................................................................................................................................
Címe:......................................................................................................................................................
Telefonszáma:........................................................................................................................................
e-mail címe:...........................................................................................................................................
Születési hely:........................................................................................................................................
Születési idő:..........................................................................................................................................
Anyja neve:............................................................................................................................................
TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Adatkezelő adatai: Motoros Könnyűrepülő Szövetség
Székhely: 1182 Budapest, Kékes u. 7.
Adatkezelés célja: tagnyilvántartás vezetése, kötelező adatszolgáltatások teljesítése hatóságok felé,
biztosítások megkötése, légialkalmassági tanúsítások elvégzése. Kezelt adatok köre: a megadott személyes
adatok, valamint a tagszervezetektől kapott gépnyilvántartás adatai. Adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. 5. § (1) bekezdésén alapul. Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az
egyéb jogszabályokban előírt ideig.
A személyes adatok címzettjei: hatóságok, biztosító. Az adatok feldolgozása elektronikusan és papír alapon
történik. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, kezelésének
korlátozását az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonó jognyilatkozat kézhezvétele előtt, a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni
az alábbi elérhetőségeken. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím:1530 Budapest Pf.: 5. e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul veszem, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten és a
megfelelő tájékoztatás birtokában önként hozzájárulok, hogy adatkezelő a személyes adataimat a fenti célból
és időtartam alatt kezelje.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataim közül nevem és elérhetőségem a Szövetség honlapján
megjelenjen, amennyiben a szövetségen belüli tisztségem ezt szükségessé teszi, vagy más okból ehhez
kifejezetten hozzájárulok.

Kelt:

……………………………………………………
nyilatkozó aláírása

