
Adatkezelési tájékoztató Diákolimpia Tábor 
 

A Diákolimpia Tábor (a továbbiakban: Tábor) résztvevői, valamint a résztvevők törvényes képviselői 

személyes adatainak kezelése az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően 

történik, az alábbiak szerint. 

 

Adatkezelők 

Neve: Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 

Székhelye: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9735/2. 

E-mail címe: jnszmdiaksport@gmail.com 

Telefon: 20-9163228 

Képviselője: Veres Pál 

 

Neve: Magyar Diáksport Szövetség 

Székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 17. 

E-mail címe: mdsz@mdsz.hu 

Telefon: +36 (1) 2733-570 

Weboldal: www.mdsz.hu 

Képviselője: dr. Erdős Dániel ügyvezető igazgató 

 

Adatkezelés 

A Tábor résztvevői, illetve 18 év alatti kiskorú esetén a résztvevők törvényes képviselői önként 

hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk a Táborra történő jelentkezés, valamint az azon történő részvétel 

során megadott saját személyes adataik, valamint az általuk képviselt kiskorú gyermek személyes 

adatai az Adatkezelők nyilvántartásába kerüljenek, és azokat az Adatkezelők minden további engedély 

és ellenszolgáltatás nélkül kezeljék. 

18 év alatti kiskorú személyes adatainak kezelése kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulása 

esetén érvényes! 

14 év alatti kiskorú személy nevében a hozzájárulást a törvényes képviselője adja meg! 

 

Adatkezelés alá eső személyes adatok köre 

Törvényes képviselő: név, lakcím, email cím, telefonszám 

Táborozáson résztvevő gyermek: név, anyja neve, lakcím, születési idő, TAJ szám, egészségügyi 

adatok (allergia; étel intolerancia; egyéb, a törvényes képviselő által megadott egészségügyi adat), a 

Táborban készült kép- és hangfelvételek 

 

Adatkezelés célja 

- a Tábor előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos adminisztráció teljesítése; 

- a résztvevők törvényes képviselőivel történő kapcsolattartás; 

- a résztvevők számára megfelelő étkezés és egészségügyi ellátás biztosítása; 

- a Tábor lebonyolításának dokumentálása, a Táborban történtek bemutatása a nyilvánosság 

számára, a Tábor népszerűsítése, támogatók/szponzorok bevonása (a Táborban készült kép- 

és hangfelvételek esetében). 

 

 

 

mailto:mdsz@mdsz.hu
http://www.mdsz.hu/


Adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés 

a) pont]. 

18 év alatti kiskorú személyes adatainak kezelése kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulása 

esetén érvényes! 

14 év alatti kiskorú személy nevében a hozzájárulást a törvényes képviselője adja meg! 

 

Adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulása visszavonásának hiányában a tábor megvalósítására 

költségvetési támogatást biztosító Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatást biztosító okiratában 

meghatározott időtartam elteltéig történik (a Magyar Diáksport Szövetség által benyújtandó záró 

beszámoló Támogató általi jóváhagyását követő 10 év elteltéig – várhatóan 2031. december 31. 

napjáig). 

 
Adattovábbítás, azaz a személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái 

Az Adatkezelő az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató részére jogosult továbbítani a 

személyes adatokat a támogatás felhasználásnak ellenőrzése céljából. 

Az Adatkezelő a Táborban készült kép- és hangfelvételeket a Tábor népszerűsítése, illetve potenciális 

támogatók/szponzorok bevonása céljából a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teheti. 

 

Az érintettek jogai 

Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek GDPR-ban biztosított jogaikkal 

(hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez, adathordozhatósághoz, a 

hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog), továbbá panasszal a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400  

Telefax: +36 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 
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