Adatkezelési tájékoztató
Shooting Masters által szervezett esemény online regisztrációs felületéhez
1. Adatkezelő megnevezése
Shooting Masters
Postacím: 2120 Dunakeszi, Tompa Mihály utca 1.
E-mail: backoffice@shootingmasters.hu
Honlap: www.shootingmasters.hu
2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály
A Shooting Masters online regisztrációs felületén végzett adatkezelésre az alábbi jogszabály vonatkozik:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
adatkezelés célja
a jelentkező neve
a név a versenyző azonosításához elengedhetetlenül
szükséges
a versenyző versenyengedélyének száma
a versenyző Magyar Dinamikus Lövészsport
Szövetség
(MDLSZ)
nyilvántartási
száma
elengedhetetlenül
szükséges
a
versenyző
eredményeinek adminisztratív azonosításához
a versenyző versenyeredménye
a versenyeredmények rögzítése és nyilvántartása az
MDLSZ-nek való továbbítás érdekében történik (nem
kötelező), amennyiben a versenyző írásban
kifejezetten
kéri,
abban
az
esetben
a
versenyeredménye nem kerül rögzítésre
a jelentkező e-mail címe
az e-mail cím a Shooting Masters és a jelentkező
közötti kapcsolattartás célját szolgálja (nem kötelező
megadni)
a jelentkező telefonszáma
a telefonszám a Shooting Masters és a jelentkező
közötti kapcsolattartás célját szolgálja (nem kötelező
megadni)
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a versenyzők és a Shooting Masters eseményeire (versenyek, oktatások, egyéb
rendezvények) – az adatkezelési tájékoztató elolvasása után – a honlapon online regisztrációval
jelentkező személyek hozzájárulása.
3.3. Az adatkezelés időtartama
A regisztrációnál megadott adatok közül a Shooting Masters a jelentkező nevét – a versenyeredmények
nyilvánosságra hozatala céljából – a regisztrált eseményt követő 30 napig kezeli, a versenyengedély
száma a versenyeredmények nyilvánosságra hozatalával egy időben, a jelentkezők e-mail címei és
telefonszámai a regisztrációval érintett esemény napján kerülnek törlésre/megsemmisítésre.
Az érintett a hozzájárulását a backoffice@shootingmasters.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.
4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás
A jelentkezők által megadott személyes adatokhoz a Shooting Masters versenyek adminisztratív
munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

A Shooting Masters a versenyzők adatait (név, versenyengedély száma, versenyen elért eredmény) az
MDLSZ-nek adja át a versenyeredmények nyilvántartása érdekében azok nyilvánosságra hozatalával
egy időben.
4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A Shooting Masters a jelentkezők által megadott személyes adatokat a TMP Event Line Kft. H-1139
Budapest, Victor Hugo utca 18-22. szám alatt található szerverén tárolja.
A Shooting Masters megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a jelentkezők személyes adatait
védje a jogosulatlan hozzáférés, vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.
5. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett a backoffice@shootingmasters.hu e-mail címre küldött levélben, írásban tájékoztatást kérhet
a Shooting Masterstől az alábbiakról:
- milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi
ideig kezeli.
- a Shooting Masters kinek, mikor, milyen jogszabály, vagy előírás alapján, mely személyes adataihoz
biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Shooting Masters a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb 10 napon belül, az kérelmező által
megadott e-mail címre küldött levélben teljesíti.
5.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett a backoffice@shootingmasters.hu e-mail címen, írásban kérheti, hogy a Shooting Masters
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Shooting
Masters a kérelmét haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül teljesíti, és erről a kérelmezőt az általa
megadott e-mail címre küldött levélben egy időben értesíti.
5.3. A törléshez való jog
Az érintett a backoffice@shootingmasters.hu e-mail címen írásban kérheti a személyes adatainak a
törlését. A törlési kérelmet a Shooting Masters csak abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály, vagy
hatósági döntés a Shooting Mastersot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs
ilyen kötelezettség, a Shooting Masters a kérelmet haladéktalanul, de legfeljebb10 napon belül teljesíti,
és erről a kérelmezőt az általa megadott e-mail címre küldött levélben egy időben értesíti.
5.4. A zároláshoz való jog
Az érintett a backoffice@shootingmasters.hu e-mail címen írásban kérheti, hogy a személyes adatait a
Shooting Masters zárolja. A kérelmet a Shooting Masters haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül
teljesíti és erről a kérelmezőt az általa megadott e-mail címen egy időben értesíti. A zárolás addig tart,
amíg a kérelmező által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
5.5. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett backoffice@shootingmasters.hu e-mail címen írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Shooting Masters személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
6. Fogalom meghatározások
• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható természetes személy; A Weboldalon regisztráló jelentkező.
• személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; Az online
regisztrációs felületen kezelt adatok és a versenyeredmények.

• hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
• adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; A Shooting Masters.
• adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; A Shooting
Masters és a TMP Event Line Kft.
• adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; A Shooting Masters adminisztrátorai által végzett
tevékenység a versenyszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban.
• adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; A Shooting Masters.
• harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; A
Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség.
• nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele; A Weboldalon történő
megjelenítés.
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
Az adatnak a Weboldalról történő törlése és a Shooting Masters irataiban történő felismerhetetlenné
tétele, szükség esetén törlése.
• adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából; Az adat Weboldalról történő törlése és a Shooting Masters irattárában
visszakereshető módon történő megörzése.
• adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Az adatnak a Weboldalról technikai eljárással történő törlése és a Shooting Masters irattárában az adott
adatot tartalmazó iratoknak a megsemmisítése.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
A Shooting Masters adatkezelésével kapcsolatban, esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu)
Az érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Shooting
Masters ellen.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken
keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

