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A Magyar Vitorlás Szövetség, mint adatkezelő (a továbbiakban: MVSZ) az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban (a 
továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli az Érintettek személyes adatait. 

Az adatok megismerésére jogosultak az MVSZ munkavállalói, valamint adatfeldolgozói. 
 
Jelen okirat, és a személyes adatok a Versenyengedély kártyák átadásra és átvételének igazolása érdekében szükséges.  

Az okiraton lévő személyes adatokat az MVSZ a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja, vagyis az átvevő önkéntes 
hozzájárulása alapozza meg. 

A hozzájárulást vélelmezzük az Átvételi elismervény aláírásával és a versenyengedély kártya átvételével.  

Az adatokat a Ptk-beli igényérvényesítési lehetőségre tekintettel 5 évig őrizzük meg.  

Az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg, mely jogokat az MVSZ-hez címzett kérelem benyújtásával, vagy e-mailes 
megkeresés útján, vagy az MVSZ székhelyére küldött levélben postai úton tud gyakorolni: 

o személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog, 
o helyesbítéshez való jog  
o adatkezelés korlátozása, 
o törléshez való jog, 
o hordozhatósághoz való jog, 
o tiltakozáshoz való jog, 
o hozzájárulás visszavonási joga. 

 
Kérésének teljesítéséhez be kell tudjuk azonosítani, ezért az azonosítás érdekében az alábbi személyes adatok 
megadására lesz szükségünk: 

- neve, 
- anyja leánykori neve 
- születési helye, ideje 

 
Továbbá e-mail fiókunkban elérhető lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a 
panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg. 
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat olyan formában bocsátjuk rendelkezésére, amely formában azt kérelmezi 
(e-mail útján, postai úton, más adathordozón).  
 
Az Érintett panaszt tehet személyes adatának kezelésével kapcsolatosan az MVSZ-nél, személyesen vagy postai úton, 
amennyiben személyes adatai kezelését sérelmezi.  
 
1.1. MVSZ-nél 
Adatkezelési panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatos szervezet: Titkárság 
Adatvédelmi tisztviselő: Molnár Balázs 
Levelezési és panaszkezelési cím: 2040 Budaörs, Liget u. 3/2. 
Telefon: +36 23 792 709 
E-mail: hunsail@hunsail.hu 
 
1.2. Hatóságnál  
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
 
1.3. Bíróság előtt 
Érintettnek lehetősége van továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is 
érvényesítheti jogait. 


