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Amatőr sportolók - magánszemélyek adatai 
Sportiskola utánpótlás nevelés 

 

1, Kiknek az adatait kezeli: utánpótlás korú amatőr sportolók 

- utánpótlás korú sportoló gyerekek 

2., Milyen típusú adatokat kezel: 

- az adatvagyon-leltár mellékletét képező „Adatbekérő lap” adatai 

- személyi igazolvány és annak érvényességi határideje (amennyiben van már ilyen okmánya a 

sportolónak) 

- útlevél száma és annak érvényességi határideje (amennyiben van már ilyen okmánya a 

sportolónak) 

- igazolványfénykép 

- testsúly, testmagasság a kosárlabda sportágban 

- játékengedély száma, érvényessége 

- sportolói igazolvány száma és annak érvényessége 

- egyedi sportorvosi érvényesség vagy sportorvosi igazolás érvényességének dátuma 

 

3., Milyen célból kezeli az adatokat: 

- nyilvántartás a sportolóinkról a sportszolgáltatás nyújtása /igénybe-vétele kapcsán: CoreUp 

Sportiskolai általános nyilvántartó rendszer,  

- MKOSZ Centralizált edzésterv és sportolói adminisztrációs rendszer – CESAR-rendszer- a 

kosárlabda szakosztály sportolóiról,  

- Magyar Röplabda Szövetség Online Nyilvántartó rendszere a leigazolások, versenyzői 

átigazolások kezelésére és a versenyzési- , játékengedélyek igényléséhez 

- versenyengedélyek lekérése, adatszolgáltatás a gyermek sportoltatása érdekében a szakági 

szakszövetség versenynaptárában szereplő mérkőzéseken /tornákon, barátságos 

edzőmérkőzéseken való részvételhez, 

- az Országos Sportinformációs Rendszerbe történő adatszolgáltatás biztosítása 

- 18. éven aluli gyermek esetében a szülő – gondviselő a törvényes képviseletet ellátó személy 

- kapcsolattartás a közoktatási intézménnyel (iskolai kikérők bonyolításához) 

- látvány-csapatsport támogatásból finanszírozott sportágak esetében a támogatás pénzügyi 

elszámolásához kapcsolódó adatszolgáltatás 

 

4., Milyen jogalapon kezeli az adatokat: 

- szerződéses kötelezettség 

- szakági szakszövetségek belső szabályzata által előírt követelmények 

- kormányrendelet szintjére emelt elszámolási útmutató a látvány-csapatsport támogatásból 

finanszírozott sportágak esetében, 

- EMMI támogatások elszámolási útmutatója, benchmark-rendszer 
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5., Az adott célra mennyi ideig kezeli az adatokat: 

- számviteli törvény által előírt 8 éves megőrzési időig 

- hozzájárulás visszavonásáig 

6., MI az adat forrása:                    az érintett adta meg 

7., Mikor adja meg az adatot:    szerződés kötéskor / szolgáltatás igénybe vétele 

8., Az adatkezelésre a vállalkozás mely folyamataiban kerül sor:  

- amatőr sportolói szerződések megkötése 

- sportiskolai utánpótlás nevelés – sportolók hazai és külföldi sportoltatása,  

- egészséges életmódra nevelés keretében rendszeres edzések igénybevétele 

9., Az adatokat milyen formában és hol tárolják:  

- papíralapon az irattárban 

- elektronikusan felhő-alapú adatbázisban 

 

10., Az adatok és az érintettek megközelítő száma:  

- utánpótlás korú sportoló 1 100 - 1 300 fő 

11., Ki fér hozzá az adatokhoz: 

Szervezeten belül: 

- sportági szakedző – adatfeldolgozó minőségben, teljes adat-hozzáférés,  

- számviteli – gazdasági területen dolgozók – adatkezelő minőségben, teljes adat-hozzáférés a 

számviteli feladatok ellátása és pénzügyi beszámolók / elszámolások/ összeállításához 

szükséges adatok tekintetében. A beérkező bizonylatokhoz kapcsolódóan dokumentumok 

alaki – tartalmi ellenőrzése. 

- aláírási joggal rendelkező felsővezető – adatkezelő minőségben 

- szakági vezető edzők / szakosztályvezetők/ mint adatkezelők  

Ezen adatvagyon elem tekintetében külföldre adattovábbítás történhet: 

-  a sportági szakedző javaslatával és a szakági vezető edző, mint adatkezelő jóváhagyásával a 

nemzetközi tornákra benevezett,  

-  a versenyrendszerben továbbjutott csapatok – sportolók tekintetében. 

- nemzetközi edzőtáborokban való részvétel esetén 

 Szervezeten kívül: 

- a sportági szakszövetség a verseny- és játékengedélyek kiállítása okán; 

- a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által előírt kötelező használattal bíró központi 

nyilvántartó rendszer (Cesar-rendszer) 

- alapító önkormányzattól, sportági szakszövetségtől vagy más forrásból származó külső 

támogatás felhasználásának dokumentálása pénzügyi elszámolás keretében. A pénzügyi 

elszámolás megküldése az ellenőrző szerv részére (Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, sportági szakszövetségek, Emberi Erőforrások Minisztériuma)  
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- a Magyar Röplabda Szövetség az online Nyilvántartó rendszeren keresztül 

- a kosárlabda Akadémia tudományos munkatársai a kutatómunkák alapadataiként szolgáló 

sportolói személyes és egészségügyi adatok gyűjtése és feldolgozása kapcsán. A tudományos 

publikációkban azonosításra alkalmas adatok már nem szerepelhetnek. 

Ezen adatvagyon-elem tekintetében külföldre adat továbbítás nem történik. 

 

12., Adatbiztonság érdekében tett intézkedések: 

a.) az asztali számítógépek / laptop/ jelszóval védett belépési módja 

b.) nyilvántartó szoftverek személyes belépési kód megadásával kezelhetőek 

c.) papíralapon tárolt személyes adatok zárható szekrényben történő őrzése 

d.) központi szerver zárt helyen történő üzemeltetése 

e.)  felhő alapon tárolt adatok esetében a szolgáltató adatvédelme. 
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