ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Obedience Hungary Team Sportegyesület (a továbbiakban: Obedience SE)
cégjegyzékszám: 00 18 522251
postacím: 1171 Budapest, Gömbvirág utca 58.
e-mail: adatvedelem@obedience.hu
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ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

A GDPR 37. cikkének értelmében az Obedience SE nem valósít meg olyan adatkezelést, amely szükségessé tenné
adatvédelmi tisztségviselő kijelölését, ezért a Obedience SE-nél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került
sor.
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3.1

ADATVÉDELMI ALAPFOGALMAK
Az adat alanya / érintettje

Az a természetes személy, aki a személyes adatai alapján beazonosítható.

3.2

Adatfeldolgozó́

Az adatfeldolgozót az adatkezelő bízza meg, hogy az utasításai alapján, az ő érdekében személyes adatokat
kezeljen.

3.3

Adatkezelő

Az adatkezelő lehet egy természetes személy vagy egy vállalkozás is, aki vagy amely a tevékenysége során
természetes személyekről a fentiek szerinti információkat, azaz személyes adatokat gyűjt, azokat valamilyen
formában (pl. számítógépen vagy egy füzetben) rögzíti, tárolja, esetleg valamilyen célra fel is használja. A
Szabályzatban leírt adatkezelések esetében az adatkezelő a Sportegyesület lesz.

3.4

Adattovábbítás

Amennyiben egy személy személyes adatokat küld egy másik személynek (ő az ún. címzett), adattovábbítást
végez. Az adattovábbítás történhet személyesen és távollevők között, papíron, emailben vagy akár
mobilapplikáción keresztül. Lehetséges egyes személyes adatok továbbítása, de egész adatbázisok
megküldésével is megvalósítható. A lényeg, hogy az eddig a küldőnél lévő személyes adatokhoz a címzett is
hozzáfér az adattovábbítás eredményeként.

3.5

Adatvédelmi hatóság

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) jogosult az adatvédelmi
előírásoknak való megfelelést ellenőrizni az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotörvény) alapján.

3.6

Adatvédelmi incidens

Olyan események összessége, amelyek eredményeképp a kezelt, tárolt személyes adatok megsérülnek,
megsemmisülnek, elvesznek vagy jogosulatlan 3. felek számára hozzáférhetővé válnak.

3.7

Érintett hozzájárulása

Az adatkezelőnek a jogszerű adatkezeléshez minden esetben szüksége van valamilyen jogalapra. Ilyen jogalap
többek között az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás lehet egy kifejezett nyilatkozat (pl.: „Hozzájárulok
ahhoz, hogy...”) vagy olyan ráutaló magatartás, amellyel az érintett jelzi, hogy beleegyezését adja a rá
vonatkozóő személyes adatok kezeléséhez (pl.: „jelen jelentkezés elküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy...”).
A hozzájárulásnak önkéntesnek és egyértelműnek kell lennie, meghatározott adatkezelésre kell vonatkoznia és
megfelelő tájékoztatáson kell alapuljon.

3.8

Jogos érdekből, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése céljából szükséges
adatkezelés

Az adatkezelőnek a jogszerű adatkezeléshez minden esetben szüksége van valamilyen jogalapra. Ilyen jogalap
többek között az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges cél teljesítése.
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett résztvevő félként (pl.:
jelentkezés versenyre, verseny eredményeinek továbbítása MEOESZ részére) szerepel.

3.9

Jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés

Az adatkezelőnek a jogszerű adatkezeléshez minden esetben szüksége van valamilyen jogalapra. Ilyen jogalap
többek között a jogszabályi előírás teljesítése. A Obedience SE jogosult olyan személyes adatok kezelésére,
amelyek a Obedience SE-re vonatkozó, magyar vagy európai uniós jogszabályban előírt kötelezettség
teljesítése érdekében van szükség.

3.10 Személyes adat
Egy adat abban az esetben Személyes adat, ha az (vagy azok) alapján egy természetes személyt be lehet
azonosítani. A legfontosabb személyes adatok az ún. azonosító adatok, pl. név, lakcím, telefonszám, email cím,
de ezen kívül személyes adatnak minősül a képmás és a videófelvétel is.

3.11 Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés
Az adatkezelőnek a jogszerű adatkezeléshez minden esetben szüksége van valamilyen jogalapra. Ilyen jogalap
többek között az szerződés teljesítése. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az
érintett szerződő félként (pl.: jelentkezés szemináriumra/képzésre tárgyú szolgáltatási szerződés) szerepel.
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A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI

Az Obedience SE adatkezelési tevékenységét a GDPR-ban és az Infotörvény-ben megfogalmazott alapelvek
mentén alakította ki és végzi. Az Obedience SE ezeket az alapelveket az adatkezelés minden egyes lépésénél
érvényesíti.

4.1

Adatbiztonság

Az Obedience SE minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az
általa kezelt személyes adatok gyűjtése, tárolása, kezelése (az elérhető technológia, a megvalósítás
költségeinek és az észszerű erőfeszítések figyelembe vétele mellett) biztonságos, a jogosulatlan hozzáférést
ellen védett környezetben történjen.

4.2

Adattakarékosság

Az Obedience SE csak olyan és annyi személyes adatot kezel, amely és amennyi szükséges és elégséges az
adott adatkezelési cél megvalósulása szempontjából.

4.3

Célhoz kötöttség

Az Obedience SE az adatkezelést minden esetben egy egyértelműen meghatározott (és jogszerű) célból végzi.
Egy adott jogalaphoz többféle egyedi cél is kapcsolódhat. Például az Obedience SE-vel való kapcsolattartás és a
jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából kezeli a rendezvényein résztvevő érintettek személyes adatait.

4.4

Elszámoltathatóság

A GDPR szabályainak való megfelelést az Obedience SE az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában
biztosítja. Az Obedience SE a szükséges adatkezelési szabályok lefektetésével és gyakorlati alkalmazásuk
kikényszerítésével segíti elő a megfelelést.

4.5

Jogszerűség

Az Obedience SE folyamatosan biztosítja adatkezelési tevékenysége jogszerűségét. Az Obedience SE
valamennyi adatkezelés kapcsán azonosította és azonosítja az adatkezelés jogalapját, azaz egy érdeket vagy
okot, ami indokolttá teszi a személyes adat gyűjtését, tárolását.

4.6

Korlátozott tárolhatóság

Az Obedience SE az adatkezelés céljának megfelelő tidőtartamban kezeli a személyes adatokat. Ez azt jelenti,
hogy törli a személyes adatot, ha az azokkal elérendő cél teljesült, vagy az már nem szükséges a cél eléréséhez
(pl.: adatkezelés jogszabályi kötelezettségének időtartama lejárt).

4.7

Pontosság

Az Obedience SE biztosítja annak szervezeti és informatikai lehetőségét, hogy a hibás vagy hiányos személyes
adatokat a hibák, hiányosságok felismerését követően haladéktalanul orvosolni lehessen. Amennyiben a hiba
bármilyen okból nem orvosolható (pl.: nem áll rendelkezésre a kiegészítéshez vagy módosításához
(kijavításához) szükséges információ), a személyes adatot az Obedience SE törli.
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AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A www.obedience.hu illetve a www.rallyobedience.hu
weboldalak elérésének biztosítása, az ott található
szolgáltatások nyújtása, ezen weboldalakon elérhető
szolgáltatások működésének javítása, a felhasználói élmény
fokozása, az oldal látogatottságának visszamérése valamint
statisztikai célú adatgyűjtés

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint az érintett hozzájárulásán
alapul.

Az Obedience SE tagjai, valamint az általa szervezett
rendezvényekre jelentkezők között a nyilvántartás és a
kapcsolattartás biztosítása.

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint, az adatkezelés az érintett
hozzájárulásán alapul.

A név, e-mail cím, lakcím, számlázási név, cím, adószám
szükséges az egyesületi tagsági jogviszony létesítéséhez és
fenntartásához (nyilvántartásba vétel, számlázás)

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja
szerint, az adatkezelés jogszabályi
kötelezettség teljesítéséhez
kapcsolódó adatkezelésen alapul.

A név, e-mail cím, lakcím, számlázási név, cím, adószám,
telefonszám, kutya törzskönyvi neve, kutya hívóneve, kutya
fajtája, kutya ivara, kutya születési ideje, kutya chipszám, kutya
törzskönyvi szám, versenyen való indulás szintje, versenyen
elért eredmény szükséges a versenyek adminisztrációjához
(regisztráció, kapcsolattartás, számlázás) és az eredmények
MEOESZ felé történő bejelentéséhez (adminisztrálásához).
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6.1
6.1.1

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerint, az adatkezelés az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges adatkezelés alapul.

A WWW.OBEDIENCE.HU ILLETVE A WWW.RALLYOBEDIENCE.HU
WEBOLDAL LÁTOGATÓI ADATAINAK KEZELÉSE
Látogatók munkamenetének kiszolgálása
Adatkezelés célja

Az Obedience SE a látogatói célú használatához nem szükséges regisztráció a (www.obedience.hu,
www.rallyobedience.hu) weboldalakon. Ezen oldalak esetében az adatkezelés célja kizárólag a weboldal
regisztráció nélkül látogatóinak kiszolgálása.
A weboldal látogatóinak a weboldal használatához nem szükséges személyes adataik megadása. A weboldal
böngészése során az Obedience SE a weboldal elérésének biztosítása, az ott található szolgáltatások nyújtása,
ezen weboldalakon elérhető szolgáltatások működésének javítása, a felhasználói élmény fokozása, az oldal
látogatottságának visszamérése, valamint statisztikai célú adatgyűjtést, amely bizonyos esetekben személyes
adatok kezelésével (IP cím, hozzávetőleges lokációs adat) is együtt járhat.
6.1.2

Kezelt adatok köre

Hozzájárulás esetén a felhasználó IP címe és hozzávetőleges lokációs adata (nem pontos GPS adat, hanem
városszintű lokáció) kerül kezelésre az Obedience SE által. A folyamat során kizárólag a látogató IP címe kerül
továbbításra a Google Inc.-nek melyek a weboldal forgalmával kapcsolatos adatokat rögzítenek.
Amikor a látogató a weboldalt megtekinti, az Obedience SE internetes kiszolgáló háttér-infrastruktúrájában /
adatbázisában (az adott munkamenet pillanatnyi technológiai kiszolgálásán kívül – mint pl. IP-cím a
webkiszolgáló, vagy Socket azonosító) nem tárol semmilyen adatot a felhasználóról. Mindazonáltal az Obedience
SE (és külső, statisztikai analitikai szolgáltatások) ún, „sütiket” tárolnak a Felhasználó számítógépén, melyek
esetében az Obedience SE a felhasználó hozzávetőleges (pontos tartózkodási hely megállapítására alkalmatlan),
település-szintű információját tartja nyilván.
Az Obedience SE a fenti adatokat nem kapcsolja össze más adatokkal és nem törekszik a látogató személyének
bármely más módon való beazonosítására sem.
6.1.3

Adatkezelés időtartama

A személyes adatok (mint IP cím, Socket azonosító) a munkamenet kiszolgálásának befejeződését követően
automatikusan törlődnek a rendszerből.
6.1.4

Adatkezelés jogalapja

Amennyiben a fenti tevékenység személyes adatok kezelését eredményezi, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása. Mate.krisztian87

6.1.5

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
6.1.6

Adattovábbítás címzettjei

A személyes adatok említett része a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek
továbbításra:
Google Inc. - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);
6.1.7

Obedience SE- től független adatkezelések lehetősége

A weboldal html kódja az Obedience SE-től független, harmadik fél weboldalára mutató linkeket tartalmazhat,
hirdetések formájában. Az ezekre történő kattintás esetén, a harmadik fél szervere közvetlenül a látogató által
használt számítógéppel kerül összeköttetésbe. Ebben az esetben a külső szolgáltatás üzemeltetőjének a
weboldalán megvalósuló adatkezelést az érintett harmadik fél végzi a saját adatkezelési tájékoztatójának és
informatikai beállításainak megfelelően. Tekintettel arra, hogy ezek a hivatkozások folyamatosan változhatnak,
azok felsorolása nem lehetséges.
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7.1
7.1.1

A WWW.OBEDIENCE.HU ILLETVE A WWW.RALLYOBEDIENCE.HU
WEBOLDALAKON ELÉRHETŐ COOKIE-KKAL (HTTP SÜTI) KAPCSOLATOS
ADATKEZELÉS
A cookie-kal (http sütik) kapcsolatos általános tájékoztató
Mi az a cookie?

A cookie-k (http sütik) kisméretű adatfájlok, adatcsomagok, amelyeket egy weboldal üzemeltetője a weboldal
használata során és azon keresztül helyez el a látogató számítógépén és amelyeket a látogató internetes
böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Egy későbbi látogatás esetén az üzemeltető a cookie révén
tudja pl. azonosítani a látogatót, vagy megkülönböztetni őt más felhasználóktól, illetve akár testreszabott
információkat is eljuttathat neki a böngésző ablakban.
7.1.2

A cookie-k típusai

A weboldalakon elérhető cookie-k két kategóriába sorolhatók: weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül
szükséges cookie-k (idetartoznak pl. a felhasználó által rögzített adatokat tároló, hitelesítési munkamenet,
felhasználó központú biztonsági, multimédia-lejátszó munkamenet, terheléskiegyenlítő munkamenet-, és a
felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet cookie-k),
egyéb cookie, amelynek célja vagy funkciója túlmutat a weboldal működ(tet)ésén, és egyéb adatkezelési célokat
szolgál (ilyenek pl. az analitikai cookie-k, vagy a felhasználó Internet-használatának adatait rögzítő cookie-k).
Míg a weboldal működ(tet)éséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k esetén a weboldal üzemeltetőjének
elegendő előzetes tájékoztatást nyújtania a weboldala használatával a látogató gépére telepített cookie-kről,
addig az egyéb cookie-k esetében ehhez előzetesen be kell szereznie a látogató hozzájárulását.
7.1.3

Hogyan lehet megtiltani a cookie-k számítógépre történő telepítését?

Az internetes böngészők többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a cookie-k elhelyezését és
használatát. Ugyanakkor a böngésző megfelelő beállításaival a cookie-k visszautasíthatóak, használatuk
korlátozható, illetve letiltható, valamint a már eltárolt cookie-k törölhetőek. A cookie-k használatához szükséges
beállításokról az egyes böngészők szolgáltatói nyújtanak tájékoztatást, illetve a szükséges információk általában
megtalálhatóak a böngészők „súgó” menüpontja alatt is.

7.1.4

Mi történik, ha a cookie-kat a látogató a számítógépéről letörli, vagy nem járul hozzá a gépére
történő telepítésükhöz?

A cookie-k használatának felhasználó általi tiltása általában nem akadálya a weboldal látogatásának vagy az azon
való böngészésnek. Néhány cookie viszont feltétlenül szükséges egyes szolgáltatások megfelelő működéséhez,
így a cookie-k használatának tiltása vagy visszautasítása, illetve a már eltárolt cookie-k törlése azt eredményezi,
illetve eredményezheti, hogy a weboldal nem működik teljeskörűen és bizonyos funkciói nem használhatóak
megfelelően az érintett látogató által.

7.2

A www.obedience.hu illetve a www.rallyobedience.hu weboldalal egyedi cookie-kal (http
süti) végzett adatkezelése

7.2.1

A cookie-k használatával érintettek köre

Az Obedience SE weboldalainak (www.obedience.hu, illetve www.rallyobedience.hu) látogatói.
7.2.2
7.2.2.1

A weboldalon használt cookie-k adatai
A weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookie-k

COOKIE NEVE

COOKIE ÁLTAL KEZELT/HASZNÁLT
ADATOK

COOKIE
ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

CookieConsent

A felhasználó által engedélyezett
sütik listáját tárolja

730 nap

A felhasználó „cookie consent” beleegyezési preferenciáját
tárolja a Cookiebot süti hozzájárulás-kezelő rendszerével.

7.2.2.2

Egyéb, harmadik felek által alkalmazott cookie-k és az ezekkel kapcsolatos tájékoztatás

A weboldal látogatása során harmadik felek (Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódóan is keletkezhetnek és
használhat az Obedience SE célzó, úgynevezett third party cookie-kat, amelyek például segítik a látogatottsági
adatok
rögzítését
és
elemzését.
Ezekről
bővebb
információ
megtalálható
a
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu#types-of-cookies elérhetőségek alatt. A konkrét
cookie-kkal kapcsolatos információk az alábbi táblázatban találhatók.
Előfordulhat, hogy az alább meghatározott cookie-k közül néhányat, vagy akár mindet tárolja a böngészője. A
cookie-k felhasználásának kezeléséhez keresse fel a g.co/privacytools oldalt, ahol bármikor elutasíthatja egyes
cookie-k használatát Google-fiókja személyre szabási beállításain keresztül. A cookie-kat a böngészőjében is
kezelheti (bár a mobileszközök böngészői nem mindig biztosítják ezt a lehetőséget). Ha például a Google Chrome
böngészőt használja, keresse fel a chrome://settings/cookies oldalt.
COOKIE
NEVE

COOKIE ÁLTAL
KEZELT/HASZNÁLT ADATOK

COOKIE
ÉLETTARTAMA

COOKIE FUNKCIÓJA, ADATKEZELÉS CÉLJA

pm_sess

Alfanumerikus és speciális
karakterek

180 nap

Célja a weboldal forgalmi adatainak rögzítése, azt biztosítja, hogy az adott
böngészési munkameneten belüli kérelmek a felhasználótól érkeznek, nem
pedig más webhelyektől. A cookie azt akadályozza meg, hogy a
rosszindulatú webhelyek a felhasználók tudta nélkül a nevükben járjanak el.

YSC

Alfanumerikus és speciális
karakterek

180 nap

Célja a weboldal forgalmi adatainak rögzítése, biztosítja, hogy az adott
böngészési munkameneten belüli kérelmek a felhasználótól érkeznek, nem
pedig más webhelyektől. A cookie azt akadályozza meg, hogy a
rosszindulatú webhelyek a felhasználók tudta nélkül a nevükben járjanak el.

_ga

Alfanumerikus és speciális
karakterek

730 nap

A cookie információkat gyűjt, és jelentést készít a webhely használatára
vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy személy szerint azonosítaná a
látogatókat

7.2.3

A kezelt adatok köre

Az Obedience SE a cookie-k elhelyezésével, illetve azok visszaolvasásával a látogatóknak a weboldal
használatával, illetve böngészésével kapcsolatos adatait és az azokhoz kapcsolódó információkat kezeli. A
konkrét adatok meghatározását ld. jelen adatkezelési tájékoztató 6. pontjában.
7.2.4

A cookie-kkal végzett adatkezelés célja

Az Obedience SE a weboldalain (www.obedience.hu, illetve www.rallyobedience.hu) azért használ cookie-kat,
hogy a látogatók számára biztosítsa a weboldalak elérhetőségét (beleértve az ott elérhető szolgáltatásokat és
funkciókat), egyszerűsítse a böngészést, növelje a felhasználói élményt az egyes felhasználói beállítások és
látogatási előzmények rögzítésével. Ezen túlmenően a cookie-k segítenek az Obedience SE szolgáltatásainak
fejlesztésében azáltal, hogy a weboldal használatával kapcsolatos adatokat, statisztikákat és más hasznos
információkat adnak az Obedience SE számára.
7.2.5

Az adatkezelés jogalapja

A weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlen cookie-k (7.2.2.1 pont) esetében az adatkezelés jogalapja az
adatkezelő, vagyis az Obedience SE jogos érdeke. A további cookie-k (7.2.2.2) esetén az adatkezelés jogalapja az
érintett hozzájárulása.
7.2.6

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket. a 7.2.2 pontban található táblázatok tartalmazzák. Egyes az Obedience SE által használt,
általában az adott munkamenetben az adatvesztést megakadályozó cookie-k átmeneti élettartamúak és az adott
munkamenet lezárásával, azaz a böngésző bezárásával törlődnek. Ugyanakkor az Obedience SE használ tartós
élettartamú cookie-kat is, amelyek hosszabb ideig a látogató számítógépén maradnak. Az Obedience SE által
használt tartós élettartamú cookie-k alapvetően a weboldal ismételt meglátogatásának támogatását szolgálják
és a böngésző bezárásával nem törlődnek automatikusan. Az állandó jellegű cookie-k eltárolása határozott időre
történik és azok automatikusan 6 hónap - 2év elteltével vagy a felhasználó böngésző beállításainak a törlésre
irányuló műveletével tetszés szerint (akár azonnal) törlődnek, illetve törölhetőek.
7.2.7

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
7.2.8

Adattovábbítás címzettjei

A cookiek a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek továbbításra:
Google Inc. - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (a továbbiakban: Google);
7.2.9

Cookie-k bármikori törlésének lehetősége

Amennyiben a weboldalak látogatói a cookie-k használatához nem járulnak hozzá, úgy az internetes böngészőjük
megfelelő beállításaival a cookie-kat vissza tudják utasítani, illetve használatukat le tudják tiltani, valamint a
korábban eltárolt cookie-kat az internetes böngészőjükből el tudják távolítani.
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AZ OBEDIENCE SE TAGJAI ADATAINAK, VALAMINT AZ OBEDIENCE SE
ÁLTAL SZERVEZETT RENDEZVÉNYEKRE JELENTKEZŐK ADATAINAK
KEZELÉSE

8.1

Az Obedience SE tagjai adatainak kezelése

8.1.1

Az egyesületi tagsági jogviszony létesülésével és annak fenntartásával kapcsolatos adatok köre

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADATTÁROLÁS HELYE

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

ADATKEZELÉS CÉLJA

Név

Google Cloud

tagság megszűnésétől számított 5 év (ptk.), elnök
adata nyilvános adat (időkorlát nélkül kezelhető)

Személy egyértelmű
beazonosíthatósága céljából

E-mail cím

Google Cloud

tagság megszűnésétől számított 5 év (ptk.),

Személlyel történő közvetlen
kapcsolattartás biztosítása céljából

Lakcím

Google Cloud

tagság megszűnésétől számított 5 év (ptk.),

Személy egyértelmű
beazonosíthatósága céljából

Számlázási név, cím,
adószám

Google Cloud

8 év (Számviteli tv.)

Jogszabály alapján, kötelező

Telefonszám

Google Cloud

tagság megszűnésétől számított 5 év (ptk.),

Személlyel történő közvetlen
kapcsolattartás biztosítása céljából

8.1.2

A kezelt adatok köre

Az Obedience SE a tagsági jogviszony létesülésével és fennállásával kapcsolatosan olyan adatokat kezel amelyek
lehetővé teszik az érintett személy egyértelmű beazonosíthatóságát, nyilvántartását (tagsági jogviszony
egyértelmű személyhez rendelése) valamint az érintett személlyel való közvetlen kapcsolattartást. A konkrét
adatok meghatározását lásd jelen adatkezelési tájékoztató 8.1.1. pontjában.
8.1.3

Az adatkezelés jogalapja

Az egyesületi tagsági jogviszony létesülésével és fennállásával kapcsolatos adatkezelés jogalapja többes, a GDPR
6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk
(1) bekezdés c) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR
6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagyis az Obedience SE jogos érdeke.
8.1.4

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket a 8.1.1 pontban található táblázat tartalmazza. Az Obedience SE a tagsági jogviszony
létesülésével és fennállásával kapcsolatos adatokat a jogszabályi követelményekkel (ptk.) összhangban, a tagság
fennállásának időtartamát követő 5 évig, számlázással összefüggő adatokat8 évig őrzi meg.
8.1.5

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
8.1.6

Adattovábbítás címzettjei

A 8.1.1 pontban részletezett adatok nem kerülnek továbbításra más önálló adatkezelők részére.

8.2

Az Obedience SE által szervezett rendezvényekre jelentkezők adatainak kezelése

8.2.1

Az egyesületi tagsági jogviszony létesülésével és annak fenntartásával kapcsolatos adatok köre

ADAT MEGNEVEZÉSE

ADATTÁROLÁS HELYE

Név

Google Cloud

E-mail cím

Google Cloud

Telefonszám

Google Cloud

Lakcím

Google Cloud

Számlázási név, cím,
adószám

Google Cloud

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA

ADATKEZELÉS CÉLJA

5 év (ptk.)

Személy egyértelmű
beazonosíthatósága céljából

5 év (ptk.)

Személlyel történő közvetlen
kapcsolattartás biztosítása céljából

5 év (ptk.),

Személlyel történő közvetlen
kapcsolattartás biztosítása céljából

5 év (ptk.)

Személy egyértelmű
beazonosíthatósága céljából

8 év (Számviteli tv.)

Jogszabály alapján, kötelező

Kutya törzskönyvi
neve

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Kutya hívóneve

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat

Kutya fajtája

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Kutya ivara

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Kutya születési ideje

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Kutya chipszám

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Kutya törzskönyvi
szám

Google Cloud

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

5 év (ptk.)

Versenyen / vizsgán való induláshoz
szükséges adat (FCI/Meoesz
követelmény)

Versenyen való
indulás szintje

8.2.2

Google Cloud

A kezelt adatok köre

Az Obedience SE a kutyás sportesemények rendezésével, illetve az ezen sportokhoz kapcsolódó egyéb
rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatosan olyan adatokat kezel amelyek lehetővé teszik az
eseményre jelentkező természetes személy egyértelmű beazonosíthatóságát, nyilvántartását, valamint az
érintett személlyel való közvetlen kapcsolattartást, továbbá az érintett személy és az általa felvezetett kutya
beazonosításához az FCI/MEOESZ által előírt adatokat. A konkrét adatok meghatározását lásd jelen adatkezelési
tájékoztató 8.2.1. pontjában.
8.2.3

Az adatkezelés jogalapja

A kutyás sportesemények rendezésével, illetve az ezen sportokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés jogalapja többes, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja
szerint, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint,
az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerint, az adatkezelés jogalapja az adatkezelő, vagyis az Obedience SE jogos érdeke.

8.2.4

Az adatkezelés időtartama

A konkrét részleteket a 8.2.1 pontban található táblázat tartalmazza. Az Obedience SE a kutyás sportesemények
rendezésével, illetve az ezen sportokhoz kapcsolódó egyéb rendezvények szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos adatokat a jogszabályi követelményekkel (ptk.) összhangban, az esemény időpontját követő 5 évig,
a számlázással összefüggő adatokat 8 évig őrzi meg.
8.2.5

Adatfeldolgozó igénybevétele, adatai és tevékenysége

A folyamat során adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.
8.2.6

Adattovábbítás címzettjei

A 8.2.1 pontban részletezett adatok a következő címzettek részére, mint önálló adatkezelők részére kerülnek
továbbításra:

•
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Magyar Ebtenyésztők országos egyesülete (MEOESZ), az FCI hivatalos magyarországi képviselője

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A weboldal biztonságos szervereken üzemel, melyhez az Obedience SE szerződött partnerének munkavállalóin
kívül más nem fér hozzá. A hozzáférések személyhez kötöttek, biztonságos jelszóval védettek, a hozzáférések
rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek. A munkakörnyezet tűzfalakkal védett. A személyes adatokkal kapcsolatos
műveletek naplózásra (loggolás) kerülnek.

9.1

ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE AZ ADATKEZELŐNÉL

Az adatok megismerésére az Obedience SE adatkezelésben és az adatfeldolgozásban részt vevő és erre
feljogosított közreműködői (tagjai), illetve az Obedience SE által megbízott szerződéses partnerek (weblap
üzemeltetés) jogosultak az adatkezelésben elvégzett feladatuk, illetve feladatkörük által indokolt mértékben és
szabályozott keretek között. Ezen feljogosított közreműködők az Obedience SE adatkezelésében érintett adatok
megismerését, feldolgozását és az érintettek kérése alapján a törlését végzik. A fenti szabály alól kivételt
képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Obedience SE a hatályos jogszabályok szerint
teljesít.

9.2
9.2.1

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI
Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Obedience SE-től, mint Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és
a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•
•
•
•

Az adatkezelés célja;
Az érintett személyes adatainak kategóriái;
A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
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. 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 által előírt megfelelő garanciákról is;

•
•
•
•

Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;
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
A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Obedience SEnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell
bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Obedience SE 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 ezt
másként kéri.
9.2.2

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Obedience SEnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos
személyes adatok kiegészítését is.
9.2.3

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének
teljesülése esetén:
•
•
•
•
•

Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok
felhasználásának korlátozását kéri;
Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig
az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
Az érintett 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.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi
célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:
o az érintett hozzájárulásával,
o az Unió, illetve tagállamnak fontos közérdekéből vagy
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Obedience SE köteles erről az érintettet előzetesen
tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.
9.2.4

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve,
ha az Obedience SE bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely
elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.2.5

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Obedience SE indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat.
Ezenkívül az Obedience SE köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli
törlésére, amennyiben:
•
•
•
•
•

A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Obedience SE nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést
meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy
e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:
•
•
•
•

9.2.6

a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra
bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a
törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy
•
•
•

a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, továbbá, hogy
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag
megvalósítható.

Ez a jog akkor gyakorolható, ha az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés
automatizált módon történik.
9.2.7

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt
kérelmezi vagy sem.
Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az
•
•
•

az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak
és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy
•
•
•

az álláspontját kifejezze,
a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin,
kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.
Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét szíveskedjen az adatvedelem@obedience.hu e-mailcímre
megküldeni.
9.2.8

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a
adatvedelem@obedience.hu email-címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása
érdekében.
A fentieken túlmenően minden érintett jogosult arra, hogy – panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos
tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti
hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím:

1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu:

Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Telefon:

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Fentieken túl az érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.
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