
 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 
Hatályos 2023.02.01. napjától 

  
A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: MÚSZ) elnöksége  

az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 
rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotörvény) való megfelelés, illetve  

a MÚSZ-szal kapcsolatba kerülő természetes személy ügyfelek, munkavállalók, egyéb személyek személyes adatainak 
fokozott védelme, illetve ezen személyes adatok jogszerű, tisztességes és átlátható kezelése céljából  

a változó jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és a MÚSZ adatvédelem iránti elkötelezettsége, ezzel 
együtt tagszervezetei és üzleti partnerei irányába fennálló bizalom fenntartása érdekében  
 
AZ ALÁBBI SZABÁLYZATOT ALKOTJA:  
(továbbiakban: Szabályzat) 

I. Adatkezelő adatai 
 
1. Adatkezelő cégneve: Magyar Úszó Szövetség  

Adatkezelő székhelye: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2.;  
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-070000042  
Adatkezelő adószáma: 18096545-2-41  
Adatkezelő telefonszáma: +3612655299  
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: musz@musz.hu  

II. Fogalom-meghatározások  
 
2. A jelen Szabályzat alkalmazásában:  

 

a) „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; 

b) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 
meghatározza; jelen Szabályzat körében a MÚSZ;  

c) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

d) „adatvédelmi incidens”: a GDPR 4. cikk 12. pontjában meghatározott körülmény;  
e) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; 

f) „Hatóság”: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság;  

g) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 



 

 

III. Szabályzat célja 

 
3. A jelen Szabályzat célja, hogy a MÚSZ valamennyi vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a 
MÚSZ-szal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy tevékenysége során megtartsa az 
adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseket. Ezen személyek a MÚSZ-szal 
kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek a GDPR, az 
Infotörvény, az adatvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezések, valamint a jelen Szabályzat rendelkezéseinek 
megtartására.  
 
IV. Adatkezelés alapelvei 

 
4. A MÚSZ a személyes adatok kezelése során köteles megtartani az adatkezelésre vonatkozó 
jogszabályokban meghatározott alábbi alapelveket (GDPR 5. cikk (1) bekezdés):  

 
a)  jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: személyes adatok kezelését jogszerűen és 

tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni; 
b)  célhoz kötöttség: személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból 

történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. 
cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
történő további adatkezelés; 

c)  adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk; 

d)  pontosság: személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; 
minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék; 

e)  korlátozott tárolhatóság: személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely 
az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig 
teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet 
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően 
közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból 
kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében 
előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel; 

f)  integritás és bizalmas jelleg: személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy 
megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes 
adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen 
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve; 

g)  elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős a fenti alapelveknek való megfelelésért, továbbá 
képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. 

 
5. A MÚSZ a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően valamennyi adatkezelési 
tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos 
jogszabályi követelményeket megtartva jár el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai 
jogainak és szabadságainak védelme érdekében.  

V. A MÚSZ által végzett adatkezelések  

6. A MÚSZ által végzett valamennyi adatkezelés adatvédelem hatálya alá tartozik.  



 

7. A MÚSZ személyes adatok vonatkozásában adatkezelésre csak akkor jogosult, ha arra a lenti jogcímek 
valamelyikével rendelkezik: 
 

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. 

 
8. Hozzájárulás: 
Az érintett hozzájárulásának feltétele, hogy az önkéntes, egyértelmű és konkrét legyen, megfelelő 
tájékoztatáson alapuljon. Az érintett hozzájárulását megadhatja online vagy papír alapon is, azonban a 
hozzájárulás megtörténtét az adatkezelőnek mindig tudnia kell igazolni. Ha az érintett hozzájárulását olyan 
írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet 
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel.  
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az 
érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé 
tenni, mint annak megadását. 
Amennyiben az érintett a személyes adatai kezeléséhez nem járul hozzá, vagy megtagadja az erre vonatkozó 
nyilatkozat aláírását, úgy a MÚSZ adatot nem kezelhet.  
 
9. A MÚSZ adatkezelési tevékenysége során adatfeldolgozót igénybe vehet. Ez esetben gondoskodni 
szükséges a GDPR követelményeinek megfelelő adatfeldolgozói szerződés megkötéséről. A MÚSZ csak 
olyan adatfeldolgozót vehet igénybe, aki képes a GDPR szerinti adatbiztonsági követelményeket betartani. 
 
10. A MÚSZ az általa végzett adatkezelésekről előzetesen tájékoztatást nyújt az érintettek részére, mely 
akként valósul meg, hogy a MÚSZ a weboldalán közzéteszi és folyamatosan elérhetővé teszi az adatkezelési 
tájékoztatókat. Egyedi, eseti adatkezelés esetében a tájékoztatást az érintett részére megküldi vagy papír 
alapon átadja. 

11. A MÚSZ köteles minden nyilvántartásából törölni azt a személyes adatot, amelynek kezeléséhez 
jogalapja megszűnt. 
 
V/A. Ügyfelekkel kapcsolatban végzett adatkezelés  
 
12. A MÚSZ amennyiben kötelmi jogviszonyt hoz létre (pl.  megbízási szerződés, adásvételi szerződés) egy 
személlyel, felmerülhet személyes adatok kezelése a szerződés megkötése és teljesítése során. A szerződéses 
jellegű adatkezelésekről szóló tájékoztatást a MÚSZ weboldalán közzétett Általános Adatkezelési 
Tájékoztató tartalmazza. 
 



 

13. A MÚSZ a megállapodásokat a következő időtartamig kezeli: a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 
(továbbiakban: Számviteli tv.) szerinti 8 évig, de minimum a szerződés megszűnését/ teljesülését követő 5 
évig (~ Ptk. szerinti elévülési idő), támogatási szerződés esetén 10 évig. 
 
14. Szerződéskötés esetén törekedni kell rá, hogy a szerződés csupán a legszükségesebb adatokat 
tartalmazza a szerződő fél, annak vezetője, illetve kapcsolattartója vonatkozásában. Ilyen például a 
kapcsolattartó vonatkozásában: neve, email címe, telefonszáma. 
 
V/B. A munkaerő-felvétel során végzett adatkezelés  

 
15. A MÚSZ a munkaerő-felvétel során jogosult megismerni a MÚSZ által meghirdetett pozícióra 
jelentkező természetes személy pályázati anyagában megadott személyes adatait, amelyet eljuttat a MÚSZ-
hoz. A jelentkezés e-mailben, illetve az esetek többségében akként történik, hogy a jelentkező a MÚSZ által 
üzemeltetett online felületen keresztül megadja adatait.  

16. A MÚSZ a jelentkező pályázati anyagában meghatározott személyes adatokat munkaerő-felvétel 
céljából, a jelentkező alkalmasságának megállapítása érdekében kezelheti. Amennyiben az adott jelentkező 
vonatkozásában a munkaerő-felvétel sikertelen vagy a MÚSZ által tett ajánlatot a jelentkező elutasítja, úgy 
a MÚSZ a jelentkező valamennyi személyes adatát törölni köteles az álláspályázat lezárultát követően.  

V/C. A MÚSZ vezető tisztségviselői, munkavállalói és a MÚSZ-szal foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyban álló egyéb személyek adatainak kezelése  
 
17. A MÚSZ jogosult kezelni a MÚSZ munkavállalóinak személyes adatait a Munkáltatói Adatkezelési 
Tájékoztatónak megfelelően az abban foglalt jogcímek alapján, - többek között – például, ha az adat:  

a) szerződés teljesítéséhez szükséges: bankszámlaszám 

b) jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges: munka- és pihenőidő nyilvántartás 
c) a MÚSZ jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges: eszköz/ munkaruha átadás. 

 
18. A Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató adatkezelésenként tartalmazza az adatkezelés célját, 
időtartamát, melyet a munkatársak kötelesek betartani.  
 
19. A munkatársak személyes okmányairól másolat nem készül, kivéve az erkölcsi bizonyítványt, melyet az 
ÚNP-kapcsán felvételre kerülő személyektől a MÚSZ bekér, illetve melyet a MÚSZ az általa kiadott 
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezel. 
 
20. Minden munkatárs megkapja a rá vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást a Munkáltatói 
Adatkezelési Tájékoztató megismertetésével. A HR munkatársak minden belépő munkavállaló részére 
megküldik a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztatót. A HR munkatársak kötelezettsége gondoskodni arról 
is, hogy értesítse a munkatársakat, amennyiben a Munkáltatói Adatkezelési Tájékoztató módosításokkal 
egybefoglalt új verziója elkészült 

21. A MÚSZ a munkatársak által használt eszközökön tárolt magáncélú adatokat nem ismeri meg, ennek 
elősegítése érdekében a munkatársaknak is törekedniük kell arra, hogy a magáncélú adatokat az eszközökön 
elkülönítsék.  

22. A MÚSZ felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy olyan Eszköz esetében, melyet magáncélra is lehet 
használni és az Eszköz helyadatot rögzít (pl. okostelefon, gépjármű), munkaidőn kívüli használat esetén az 
Eszköz helyadat szolgáltatását szükséges kikapcsolni, ugyanis a MÚSZ ezen adatokat, azaz az Eszköz 
magáncélú felhasználását nem ellenőrizheti. 

 



 

V/D. Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése  
 
23. A MÚSZ székhelyén és raktárában biztonsági kamerarendszert (a továbbiakban: kamerarendszer) 
működtet, melynek célja a MÚSZ jogos érdekeinek védelme, azaz a vagyonvédelem.  

24. A MÚSZ a kamerarendszer segítségével történő megfigyelésre, illetve az ezzel kapcsolatos adatkezelésre 
vonatkozóan az érintettek figyelmét tájékoztatást tartalmazó tábla (a továbbiakban: figyelmeztetés) 
elhelyezésével hívja fel. A MÚSZ a figyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan méretben helyezi ki, 
hogy az érintett még a kamerarendszer megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul 
vehesse a megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra vonatkozóan, hogy 
a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem.  

25. A MÚSZ által alkalmazott kamerarendszerre vonatkozó tájékoztatást a MÚSZ weboldalán elhelyezett 
szabályzat tartalmazza. A munkatársak kötelesek betartani a kameraszabályzatban foglaltakat. 

26. Rejtett kamera nem működtethető. 

27. A kamerák csak a MÚSZ magánterületét figyelhetik meg, közterületre nem irányulhat a látószögük. 

28. Amennyiben egy kamera nem működik, azt látható módon jelezni szükséges (pl. leragasztani, vagy ráírni, 
hogy nem működik). Amennyiben a kamerás megfigyelőrendszer átalakításra kerül, jelezni szükséges az 
adatvédelmi tisztviselő felé, hogy a szabályzattal összhangban legyen a kamerák gyakorlati működése. 

V/E. Online látogatókkal kapcsolatos adatkezelés 
 
29. A MÚSZ kezelésében álló www.musz.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva a 
felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat végre. A sütikkel 
kapcsolatban egy rövid tájékoztató elérhető a felugró ablakban. A sütik egy részének használatához a 
felhasználónak hozzájárulását szükséges adnia a honlapon megjelenő felugró ablakban.  

30. A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a MÚSZ kezelésébe kerülnek. 
Ezek a következő adatok: Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító 
eszközének egyes adatai; valamint a Felhasználó által használt IP cím. Ezen adatok kezelésének kizárólagos 
célja, hogy a MÚSZ honlap-látogatottsági adatokhoz jusson, illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő 
esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés 
jogalapja egyrészt a Felhasználó hozzájárulása, másrészt a MÚSZ jogos érdekének védelme.  

31. Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a MÚSZ által üzemeltetett honlapokon történő 
belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé 
ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse el. A MÚSZ nem vállal felelősséget 
azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a honlapon megadott egyéb adatait a jelen 
Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől 
eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, 
megsemmisíti, elveszíti, és ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.  

VI. Az érintettek jogai 
 
32. Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait a MÚSZ – bármely oknál fogva – kezeli, 
a MÚSZ adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik:  

a.) tájékoztatáshoz való jog;  
b.) hozzáférési jog; 



 

c.) helyesbítéshez való jog;  
d.) törléshez való jog;  
e.) adatkezelés korlátozásához való jog;  
f.) adathordozhatósághoz való jog;  
g.) tiltakozáshoz való jog.  

33. A személyes adat jogosultja a jelen fejezetben meghatározott jogát a MÚSZ-hoz eljuttatott kérelmével 
gyakorolhatja. A személyes adat jogosultja kérelmét elektronikusan, papír alapon egyetemes postai 
szolgáltatás igénybevételével, vagy papír alapon a MÚSZ székhelyén a MÚSZ képviseletére jogosult vezető 
tisztségviselőjének, munkavállalójának vagy a MÚSZ-szal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban 
álló egyéb személynek történő átadással terjesztheti elő.  

34. A kérelem átvételére jogosult személy a kérelmet a beérkezését következően haladéktalanul köteles 
továbbítani a MÚSZ adatkezelési felelősének/ adatvédelmi tisztviselőjének ügyintézés céljából.  A MÚSZ 
adatkezelési felelőse/ adatvédelmi tisztviselője a kérelmet – annak kézhezvételét követően haladéktalanul 
megvizsgálja – és amennyiben azt állapítja meg, hogy szükséges a kérelmet benyújtó személy beazonosítása, 
úgy a beazonosítás érdekében intézkedik. Az adatkezelési felelős/adatvédelmi tisztviselő a kérelem 
kézhezvételétől számított 30 napon belül értesíti a kérelmet előterjesztőt a kérelem elbírálásáról (a kérelem 
elutasításáról vagy a kérelem teljesítéséről), illetve a megtett, illetve kezdeményezett intézkedésekről.  

VI/A. Tájékoztatáshoz való jog  
 
35. A MÚSZ adatkezeléseivel kapcsolatban minden esetben megadja az érintettek részére a GDPR 13. cikke 
szerinti tartalmi elemeket magába foglaló tájékoztatást, melyet az érintettek részére átad vagy a honlapján 
közzé téve megismerhető tesz. 

VI/B. Hozzáférési jog  

 
36. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon a következőkről: 

a) az adatkezelés céljai; 
b) az érintett személyes adatok kategóriái; 
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi 
szervezeteket; 
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen; 
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
h) automatizált döntéshozatal esetén, ideértve a profilalkotást is, legalább az alkalmazott logikára és 
arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

 
37. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására 
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk 
szerinti megfelelő garanciákról. 
 



 

38. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, 
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az 
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az 
érintett másként kéri. 
 
VI/C. Helyesbítéshez való jog  

 

39. Amennyiben a MÚSZ pontatlanul vagy hiányosan kezeli a személyes adat jogosultjának valamely 
személyes adatát, úgy a jogosult kérheti a MÚSZ-t, hogy a pontatlanul kezelt személyes adatot haladéktalanul 
helyesbítse, illetve a hiányosan kezelt személyes adatot haladéktalanul egészítse ki a jogosult által 
szolgáltatott és igazolt adatok alapján.  

40. Javasolt felhívni a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy kérelmét az 1. sz. melléklet vagy azzal 
tartalmilag megegyező nyilatkozat alkalmazásával is előterjesztheti, a MÚSZ részére történő 
megküldésével. A melléklet alkalmazása az igény előterjesztésének elősegítésére szolgál, alkalmazásának 
mellőzése esetén a kérelmet elutasítani nem lehet. A MÚSZ jogosult az adat módosításához szükséges 
igazolást bekérni.  

VI/D. Törléshez való jog 

 
41. A személyes adatok jogosultja jogosult a MÚSZ-tól kérni személyes adatainak törlését a MÚSZ 
valamennyi nyilvántartásából. A MÚSZ e kérelem beérkezését követően haladéktalanul törli a törölni kért 
személyes adatokat, ha az alábbi indokok egyike fennáll:  

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 
módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének 
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése 
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

42. Javasolt felhívni a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy a tiltakozás iránti kérelmét a 2. sz. 
melléklet vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat alkalmazásával is előterjesztheti, a MÚSZ részére 
történő megküldésével. A melléklet alkalmazása az igény előterjesztésének elősegítésére szolgál, 
alkalmazásának mellőzése esetén a kérelmet elutasítani nem lehet. 

43. A MÚSZ a személyes adat törlését megtagadhatja, amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott körülmények valamelyike fennáll, azaz, ha az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
c) a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően 
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 



 

d) a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog 
valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

VI/E. Adatkezelés korlátozásához való jog 
 
44. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 
valamelyike teljesül: 

a) 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; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a 
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 
45. Javasolt felhívni a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy kérelmét a 3. sz. melléklet vagy azzal 
tartalmilag megegyező nyilatkozat alkalmazásával is előterjesztheti, a MÚSZ részére történő 
megküldésével. melléklet alkalmazása az igény előterjesztésének elősegítésére szolgál, alkalmazásának 
mellőzése esetén a kérelmet elutasítani nem lehet. 
 
46. A korlátozás alá eső személyes adatot a MÚSZ kizárólag tárolni jogosult. A korlátozás alá eső személyes 
adaton adatkezelést végrehajtani a MÚSZ kizárólag a jogosult előzetes írásbeli hozzájárulása vagy jogi 
igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, vagy más természetes vagy jogi személy 
jogainak védelme érdekében továbbá az Európai Unió vagy tagállama fontos közérdekéből jogosult.  
 
47. Amennyiben a személyes adat korlátozásának feltételei nem állnak fenn, úgy a MÚSZ a korlátozást 
feloldja, és erről előzetesen köteles tájékoztatni a személyes adatok jogosultját.  

VI/F. Adathordozhatósághoz való jog 

 
48. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a MÚSZ rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, 
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a MÚSZ, ha: 

a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítésével kapcsolatos jogalapon alapul; és 
b) az adatkezelés automatizált módon történik. 

49. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez 
technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 

50. Javasolt felhívni a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy kérelmét a 4. sz. melléklet vagy azzal 
tartalmilag megegyező nyilatkozat alkalmazásával is előterjesztheti, a MÚSZ részére történő 
megküldésével. A melléklet alkalmazása az igény előterjesztésének elősegítésére szolgál, alkalmazásának 
mellőzése esetén a kérelmet elutasítani nem lehet. 

 

 



 

VI/G. Tiltakozáshoz való jog 

51. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a MÚSZ vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése érdekében történő kezelése ellen.  

52. Ebben az esetben a MÚSZ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

53. Javasolt felhívni a személyes adat jogosultjának figyelmét, hogy a tiltakozás iránti kérelmét a 5. sz. 
melléklet vagy azzal tartalmilag megegyező nyilatkozat alkalmazásával is előterjesztheti, a MÚSZ részére 
történő megküldésével. A melléklet alkalmazása az igény előterjesztésének elősegítésére szolgál, 
alkalmazásának mellőzése esetén a kérelmet elutasítani nem lehet. 

 
VII. Adatvédelmi szabályok betartása, valamint az adatvédelmi tisztviselő 

 
(A) Adatvédelmi szabályok betartása 

 
54. A MÚSZ valamennyi olyan vezető tisztségviselője, munkavállalója, illetve a MÚSZ-szal foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyban álló egyéb személy, aki személyes adatokra vonatkozó adatkezelést folytat (pl. 
adminisztráció) köteles a jelen Szabályzat, valamint az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 
rendelkezéseinek megtartására.  

 
55. Mindazon személyek (munkavállalók, megbízottak), akik a MÚSZ nevében személyes adatot kezelnek 
kötelesek betartani a pozíciójukhoz tartozó mértékben és lehetőségben a legmagasabb adatbiztonsági 
szabályokat és garantálni az adatbiztonsági feltételeket. Amennyiben az adatbiztonság sérülékenységét 
észlelik, kötelesek felettesüknek jelezni. 

 
56. A személyes adatok kezelését végző személyek kötelesek a MÚSZ által kiadott adatkezelési 
tájékoztatókban és a jelen szabályzatban foglaltak szerint eljárni, nem kezelhetnek más személyes adatot. 
Amennyiben újabb adatkezelés szükségessége merülne fel, azt kötelesek jelezni a felettes, illetve a felettes 
utasításának megfelelően az adatvédelmi tisztviselő részére. 

 
57. Személyes adatok nem adhatók át külső harmadik személy részére, kivéve, ha az adatkezelési 
tájékoztatók, a jelen szabályzat, illetve jogszabály megengedi. Amennyiben ezen kívüli esetben személyes 
adatok továbbításának szüksége merülne fel, úgy a munkatárs köteles azt jelezni felettese, illetve a felettes 
utasításának megfelelően az adatvédelmi tisztviselő részére. 
 
58. Adatvédelmi incidens esetén a munkatárs köteles haladéktalanul jelezni azt felettese és az adatvédelmi 
tisztviselő részére. 
 
59. Amennyiben adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban egy érintettnek – akár munkavállaló, akár 
egyéb kapcsolatban áll a MÚSZ-szal – kérdése vagy panasza merülne fel, illetve amennyiben egy érintett 
gyakorolni kívánja személyes adataival kapcsolatban bármely jogát (lásd a mellékleteket), az erről tudomást 
szerző munkatárs köteles azt felettese és az adatvédelmi tisztviselő felé jelezni. A kérdés megválaszolására 
az adatvédelmi tisztviselő jogosult és köteles. A kérdés megválaszolásához az érintett kollégák 
haladéktalanul kötelesek az adatvédelmi tisztviselő rendelkezésére állni és minden szükséges információt a 
rendelkezésére bocsátani. 
 
 
 



 

(B) Adatvédelmi tisztviselő 
 
60. A MÚSZ adatvédelmi tisztviselője: 
 Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda 
 címe: 1095 Budapest, Mester utca 83/A 9. em 4. 
 honlap: szkiroda.hu 
 e-mail: iroda@szkiroda.hu 
 
61. Az adatvédelmi tisztviselő feladatai: 

a)  tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 
végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; 

b) ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, 
továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső 
szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben 
részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;  

c)  kérelemre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon 
követi a hatásvizsgálat elvégzését;  

d)  együttműködik a felügyeleti hatósággal; és 
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatóság felé, 

valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele. 

VII. Adatbiztonság és az adatok tárolásának rendje  
 
62. A MÚSZ az adatkezeléseket úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok 
megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat jogosultjának családi és magánélethez való alapvető 
jogát, egyéb jogait és szabadságait.  

63. A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések egyaránt 
vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan személyes adatra, amelyek 
nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve amelyeket a MÚSZ részben vagy egészben automatizált 
módon kezel. A MÚSZ személyes adatok elektronikus tárolására a MÚSZ tulajdonában álló 
Eszközöket használ; a papír alapú nyilvántartásokat a MÚSZ tulajdonában vagy használatában álló olyan 
ingatlanokban vezeti, amelyeket a MÚSZ székhelyként, telephelyként vagy fióktelepként használ.  

64. A MÚSZ által személyes adatok kizárólag a MÚSZ által kiadott adatkezelési tájékoztatókban, illetve 
jogszabályban meghatározott célból, megfelelő jogcímmel kezelhetők.  

65. A MÚSZ által kezelt személyes adatokat olyan módon kell a MÚSZ-nak megőrizni az adatkezelés idején, 
hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon hozzáférni. A MÚSZ köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és 
tárolt személyes adatot  

a.)  illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, nem férhet hozzá;  
b.) nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek;  
c.)  illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, nem 

törölheti;  
d.) nem továbbítják a jelen Szabályzatban, a MÚSZ által kiadott adatkezelési tájékoztatókban vagy 

jogszabályban foglaltaktól eltérően;  
e.) jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul megsemmisítik, törlik, teszik 

hozzáférhetetlenné; 
f.)  elvesztéstől, sérüléstől megóvja.  

mailto:iroda@szkiroda.hu


 

66. A MÚSZ az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a 
tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása 
érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló 
technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében.  

67. A MÚSZ munkatársai kötelesek a személyes adatokat bizalmasan kezelni, más részére hozzáférhetővé 
nem tehetik, a jelszavakat nyilvánossá, könnyen megismerhetővé nem tehetik, továbbá nem léphetnek be 
semmilyen felületre más munkatárs jelszavával. 

68. A MÚSZ – adatvédelmi tisztviselője útján – az adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezet 
(Adatkezelési Nyilvántartás). A MÚSZ az Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában készíti. A 
MÚSZ munkatársai kötelesek értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben egy MÚSZ által kiadott 
adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelés megszűnt, amennyiben új adatkezelés merült fel, 
amennyiben bármely szempontból egy adatkezelés megváltozott, ugyanis azt a tájékoztatókban, továbbá az 
Adatkezelési Nyilvántartásban is átvezetni szükséges. 

VIII. Adatok továbbításának rendje  

69. A MÚSZ nem jogosult az általa kezelt személyes adatot más személynek továbbítani, vagy egyéb 
formában hozzáférhetővé tenni kivéve, ha arra a GDPR-ban meghatározott megfelelő jogalappal 
rendelkezik, például: 

-  amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; munkáltatót terhelő 
adatszolgáltatási kötelezettség); 

-  amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta.  

70. A MÚSZ az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából 
adattovábbítási nyilvántartást vezet. Minden munkatárs köteles elektronikusan rögzíteni, nyilvántartani az 
adatok továbbítása során az általa továbbított személyes adatok fajtáját, a személyes adatok továbbításának 
időpontját, az adattovábbítás jogalapját (hozzájárulás/ szerződés teljesítése/ jogi kötelezettség) és a 
címzettet. (Lásd: 6. sz. melléklet) 

71. A MÚSZ bíróság vagy hatóság általi jogszabályon alapuló megkeresése esetén a megkeresésben 
meghatározott terjedelemben, a megkeresés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja az általa tárolt 
személyes adatok továbbítását.  

IX. Adatvédelmi incidens esetén követendő protokoll  

72. Adatvédelmi incidens – a GDPR 4. cikk 12. pontjával összhangban – a biztonság olyan sérülése, amely 
– többek között - lehet  

a)  a bizalmasság sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat 
jogosulatlan közlése vagy az ahhoz való jogosulatlan hozzáférés;  

b)  a hozzáférés sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat véletlen 
vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése;  

c)  az integritás sérülése, így a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adat 
megváltoztatása.  

 

➢ Adatvédelmi incidensnek minősülhet – a teljesség igénye nélkül – például: 
- munkavállalói adatok (pl.: lakcím, havi bér összege, egészségügyi adatok) jogosulatlan 

nyilvánosságra kerülése, 
- laptop, pendrive vagy mobiltelefon elvesztése vagy ellopása, 



 

- személyes adatok nem biztonságos tárolása (pl.: érzékeny/ különleges adatokat tartalmazó 
iratok nyitott szobában és nyitott polcon történő tárolása; bérpapírok szemetesbe dobása; 
érzékeny adatokat tartalmazó iratok közös használatú nyomtatóra történő nyomtatása), 

- személyes adatok nem biztonságos továbbítása, 
- levél elvesztése vagy jogosulatlan felnyitása, 
- személyes adatok téves címzett részére történő elküldése, 
- szerver elleni támadások, 
- adathalászat, 
- weboldal feltörése. 

 

➢ Az adatvédelmi incidens fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes 
személyeknek, ilyenek lehetnek – többek között – a következők: 
- személyes adataik feletti rendelkezés elvesztése vagy a jogaik korlátozása, 
- személyazonosság-lopás, személyazonossággal való visszaélés, 
- pénzügyi veszteség, 
- álnevesítés engedély nélküli feloldása, 
- jó hírnév sérelme, stb. 

 
73. Amennyiben bárki azt tapasztalja, hogy a MÚSZ által kezelt személyes adatok vonatkozásában fennállhat 
a biztonság sérülésének a lehetősége (az előző ponttal összhangban), haladéktalanul köteles felettesét és az 
adatvédelmi tisztviselőt erről tájékoztatni (a továbbiakban: Jelzés). A biztonság sérülése nem jelenti 
feltétlenül adatvédelmi incidens bekövetkeztének a tényét is.  

74. Az adatvédelmi tisztviselő a Jelzés kézhezvételét követően haladéktalanul köteles megvizsgálni és 
értékelni a helyzetet. A vizsgálat során a MÚSZ munkavállalói, megbízottai kötelesek egymással és az 
adatvédelmi tisztviselővel együttműködni és minden szükséges információt megadni részére. 
Az incidens megítéléséhez – többek között - az alábbi szempontokat kell figyelembe venni és együttesen 
értékelni: 
 - Érintettek száma 
 - Gyermekek adatait érinti-e, érintett személy kiszolgáltatottsága 
 - Adat típusa, érzékeny / különleges adatokat érint-e (pl. egészségügyi adat, munkabér) 

- Személyes adatok száma (érintettenként hány adatot érint az incidens; összesen hány adatot 
érint) 

- Az adatok technikai védelme biztosított volt-e (pl. jelszóval védett volt a fájl, adathordozó 
jelszóval védett volt, számítógépen vagy telefonon volt-e jelszó beállítva) 

- Kárt okozott-e az incidens a cégnek vagy az érintettnek 
- Az adat visszaállítható-e (vagy az incidens során elveszett) 
- Incidens típusa 
 

75. Az adatvédelmi tisztviselő a vizsgált ügy kapcsán vizsgálata eredményéről jelentést készít a MÚSZ 
vezetősége részére, és azt az incidens-nyilvánításba bevezeti. 

76. Az ügy vizsgálata: 
Az adatvédelmi tisztviselő vizsgálata során elsődlegesen azt köteles megállapítani, hogy a biztonság sérülése 
ténylegesen megtörtént-e.  
Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő azt állapítja meg, hogy a biztonság megsérült, úgy köteles 
megvizsgálni, hogy adatvédelmi incidens történt-e.  
Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő azt állapítja meg, hogy a biztonság sérülésével egyidőben 
adatvédelmi incidens is történt, úgy köteles megvizsgálni, hogy az adatvédelmi incidens az érintett személyes 
adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira kockázatot jelent-e. Amennyiben azt állapítja meg, hogy ilyen 
kockázatot az adatvédelmi incidens nem jelent, úgy köteles kezdeményezni az érintett munkatársak 
bevonásával mindazon intézkedést, amely a biztonság helyreállítása érdekében. 



 

Amennyiben megállapításra kerül, hogy a biztonság sérülésével egyidőben az adatvédelmi incidens 
kockázatot jelent az érintett személyes adat jogosultjainak jogai és szabadságaira, úgy az adatvédelmi 
tisztviselő azt köteles megvizsgálni, hogy ez a kockázat milyen mértékű.  
 
77. Magas kockázatú incidens: 
Amennyiben az adatvédelmi tisztviselő vizsgálata azt állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens az érintett 
személyes adat jogosultjai jogaira és szabadságaira kockázatot jelent, úgy köteles azt a Hatóság részére 
bejelenteni.  

A MÚSZ bejelentési kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens 
tudomására jutásától számított 72 órán belül köteles teljesíteni. A MÚSZ akkor jut az adatvédelmi 
incidens tudomására, amikor az adatvédelmi tisztviselő kellő bizonyossággal meg tudja állapítani a biztonság 
sérülésének tényét. Az adatvédelmi tisztviselő a biztonság sérülése ténye megállapítását követően 
haladéktalanul köteles értékelni a helyzetet.  

Amennyiben az Adatkezelési felelős 72 órán belül nem tudja lefolytatni vizsgálatát, úgy köteles a határidőn 
belül megtenni a bejelentését, illetve tájékoztatását, és vizsgálatát köteles tovább folytatni. Amennyiben a 
vizsgálat eredménye az Adatkezelési felelős rendelkezésére áll, úgy arról kiegészítő bejelentést/kiegészítő 
tájékoztatást vagy módosító bejelentést/módosító tájékoztatást köteles tenni. 

 
Az adatvédelmi tisztviselő a bejelentési kötelezettség a Hatóság által rendszeresített elektronikus űrlap 
kitöltésével, illetve Hatóságnak történő megküldésével köteles teljesíteni. A bejelentésben az adatvédelmi 
tisztviselő a MÚSZ képviseletében a következő a GDPR-ban meghatározott adatokat megadni. 

Az Adatkezelő nem köteles bejelentést tenni, amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem 
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve, a MÚSZ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidensről. 
 
Az adatvédelmi tisztviselő a tájékoztatási kötelezettségét indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. 
 
Az adatvédelmi incidens révén a természetes személy jogaira és szabadságaira vonatkozó kockázat akkor 
magas, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely alapvető jog 
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat. (Pl. a személyes adat jogosultját fizikai, 
anyagi és nem anyagi értelemben kár érheti.) 

Az adatvédelmi tisztviselő a következőkről köteles tájékoztatni a személyes adat jogosultjait:  

a) az adatvédelmi incidens ténye, jellege;  
b) az Adatkezelési felelős neve és elérhetőségei;  
c) az adatvédelmi incidens lehetséges következményei;  
d) az adatvédelmi incidens eredményeként elállt magas kockázat mérséklésére és az incidens előtti 
állapot helyreállítására a MÚSZ mint adatkezelő által igénybe vett eszközök.  

Az adatvédelmi tisztviselő a tájékoztatását a személyes adatok jogosultjai által (köz)érthető és egyszerű 
megfogalmazással, releváns nyelven és késedelem nélkül köteles megtenni olyan kommunikációs csatornán, 
amelyen az adatvédelmi tisztviselő értékelése alapján a tájékoztatás a leghamarabb megérkezik a személyes 
adatok jogosultjaihoz. Az adatvédelmi tisztviselő egyszerre akár több kommunikációs formát is igénybe 
vehet a tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében.  



 

Az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok jogosultjainak szóló tájékoztatást akkor mellőzheti, ha  
a)  az adatvédelmi incidens a személyes adatok jogosultjainak jogaira és szabadságaira magas kockázatot 

nem jelent, mert például a jogosulatlan harmadik személlyel közölt személyes adathoz e személy 
hozzáférni (titkosítás okán) nem tud, és az adatkezelő birtokában van az érintett személyes adatokról 
másolat;  

b)  az adatvédelmi incidens lehetőségéről való tudomásszerzést követően haladéktalanul megtett 
intézkedések eredményeként a magas kockázat lehetősége fel sem került;  

c)  az adatvédelmi incidens eredményeként előállt kockázat egyéb okból nem tekinthető magasnak.  

Az adatvédelmi tisztviselő a bejelentési és tájékoztatási kötelezettsége teljesítésével egyidőben, a vizsgálat 
eredményének meg ismerését követően haladéktalanul köteles javaslatot tenni olyan intézkedésre, amely 
a biztonság sérülését és az adatvédelmi incidenst megszünteti.  

X. Jogorvoslat  
 
78. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a 
törvényszék hatáskörébe tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék 
illetékes, de az – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található 
„Bíróság kereső” alkalmazással ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el. 
 
79. Az érintett a Hatóságnál bejelentés útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a 
személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett 
bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány.  
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miska u. 9-11.;  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;  
Honlap: http://naih.hu;  
Telefon: +36 (1) 391-1400. 
 
XI. Záró rendelkezések  

80. A jelen Szabályzatot a MÚSZ weboldalán folyamatosan elérhetővé teszi, kérés esetén e-mailben 
továbbítja. A MÚSZ weboldalán mindig a hatályos szabályzat elérhető. 

81. A Szabályzat utolsó módosításának dátumát a cím alatti sor jelzi. 

Budapest, 2023…………..  

   
Magyar Úszó Szövetség  

dr. Wladár Sándor   
elnök 
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1. számú melléklet – Helyesbítés iránti kérelem  

HELYESBÍTÉS IRÁNTI KÉRELEM  
GDPR 16. CIKK  

 
Magyar Úszó Szövetség 
1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
részére 

 

Tisztelt Adatkezelő!  

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja a MÚSZ, mint adatkezelő 
(a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő  

k é r e l m e t  

terjesztem elő.  

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt és pontatlan/hiányos személyes adataim 
vonatkozásában a jelen nyilatkozatban meghatározottak szerint a személyes adataimat helyesbítse, illetve 
egészítse ki az alábbiak szerint:  

 

JELENLEG KEZELT PONTATLAN  
SZEMÉ LYES ADAT 

HELYESBÍTETT, KIEGÉSZÍTETT  
SZEMÉLYES ADAT 

  

  

 

A helyesbítés, illetve kiegészítés igazolására szolgáló, a helyes személyes adatot tartalmazó dokumentum 
másolatot jelen nyilatkozatomhoz csatolom.  

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.  

Keltezés: _______________________________  

Tisztelettel:  

 

     ……………………………….. 
   NÉV:  
   ALÁÍRÁS: 

  



 

2. számú melléklet – Törlési kérelem  

TÖRLÉSI KÉRELEM  
GDPR 17. CIKK  

 
Magyar Úszó Szövetség 
1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
részére 

Tisztelt Adatkezelő!  

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja a MÚSZ, 
mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) részére a következő  

k é r e l m e t  

terjesztem elő.  

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alábbi személyes adataimat valamennyi 
nyilvántartásából törölje:  
 

TÖRÖLNI KÉRT  
SZEMÉLYES ADATOK  

TÖRLÉS INDOKA1  

  

 
Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.  

Keltezés: _______________________________ 

Tisztelettel:  

 

                     ……………………………….. 
   NÉV:  

         ALÁÍRÁS:

 
1 a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
b) az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját 
képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy 
az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
f) a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 
kapcsolatosan került sor. 

 



3. számú melléklet – Adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelem  

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM  
GDPR18. CIKK  

 
Magyar Úszó Szövetség 
1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
részére 

Tisztelt Adatkezelő!  

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja a MÚSZ, mint 
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) a következő  

k é r e l m e t  

terjesztem elő.  

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataimra vonatkozóan 
végzett adatkezelést korlátozza:  

 

ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁVAL 
ÉRIN TETT SZEMÉLYES ADAT  

INDOK2  

  

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen.  

Keltezés: _______________________________  

Tisztelettel:  

 

     ……………………………….. 
   NÉV:  
   ALÁÍRÁS: 

  

 
2 a) 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; 
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
d) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 



4. számú melléklet – Adathordozásra vonatkozó kérelem  

ADATHORDOZÁSRA VONATKOZÓ KÉRELEM  
GDPR 20. CIKK  

 
Magyar Úszó Szövetség 
1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
részére 

Tisztelt Adatkezelő!  

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja a MÚSZ, mint adatkezelő 
(a továbbiakban: Adatkezelő) a következő  

k é r e l m e t  

terjesztem elő.  

Kérem a T. Adatkezelőt, hogy az Adatkezelő által kezelt alább részletezett személyes adataim kiadását 
adathordozás céljából:  

 

ADATHORDOZÁSSAL 
ÉRINTETT SZEMÉ LYES ADAT 

INDOK (MEGFELELŐK JELÖLENDŐK) 

 
Az adatkezelő a személyes adatot  
a) hozzájárulásom 

b) szerződés teljesítése 

alapján kezeli. (Kérjük megjelölni!) 

 

Kijelentem, hogy fenti személyes adataim hordozása más személy jogait és szabadságait nem érinti hátrányosan.  

 
Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és kért személyes adataimat tagolt, 
széles körben használt, géppel olvasható formátumban RÉSZEMRE/HARMADIK SZEMÉLY 
RÉSZÉRE (aláhúzással jelölendő) kiadni szíveskedjen.  
Harmadik személy esetén neve, címe, elektronikus levelezési címe:  

Keltezés: _______________________________  

Tisztelettel:  

 

     ……………………………….. 
   NÉV:  
   ALÁÍRÁS: 

  



5. számú melléklet – Tiltakozás  

TILTAKOZÁS  
GDPR 21. CIKK  

 
Magyar Úszó Szövetség 
1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. 
részére 

Tisztelt Adatkezelő!  

Alulírott, ______________________________ (név) személyes adatok jogosultja a MÚSZ, mint adatkezelő 
(a továbbiakban: Adatkezelő) számára ezúttal jelzem, hogy  

t i l t a k o z o m  

adatkezelő adatkezelése ellen az alábbiak szerint:  

TILTAKOZÁSSAL ÉRINTETT 
SZEMÉLYES ADAT 

INDOK (MEGFELELŐ JELÖLENDŐ) 

 
A. Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítése.  
B. Közvetlen üzletszerzés. 

 

Kérem T. Adatkezelőt, hogy fenti kérelmemet elbírálni szíveskedjen, és a kért személyes adatot a fenti 
indokba megjelölt célból a továbbiakban ne kezelje.  

Keltezés: _______________________________  

Tisztelettel:  

 

     ……………………………….. 
   NÉV:  
   ALÁÍRÁS: 

 



 

6. számú melléklet  

ADATTOVÁBBÍTÁSI NYILVÁNTARTÁS 

 

 
Osztály: …. 
 

Adattovábbítás 
időpontja 

(pl.: 2023.01.01.) 

Továbbított 
személyes adatok 

köre 
(pl. név, lakcím) 

Címzett 
(pl. NAV, MOB, 

minisztérium) 

Jogalap 
(pl. jogszabályi előírás) 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

 


