MEGFELEL;ÉSI NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez / feldolgozásához kapcsolódóan
A Magyar Rögbi Szövetség (székhely: 1027 Budapest, Horváth utca 14-24. III/13.; a
továbbiakban: a „Szövetség”) a tagjai, üzleti partnerei és a hatóságok felé (a továbbiakban
együtt: „Partner(ek)”) köteles igazolni, hogy a Szövetség az adatvédelemre vonatkozóan a
hatályos jogszabályokban előírásokat - különösen tekintettel az Európai Unió új általános
adatvédelmi rendeletében (GDPR) foglalt előírásokra - betartja. Ennek érdekében a Szövetség
az alábbiakról nyilatkozik:
1.

Tisztában vagyunk a Szövetség által végzett tevékenységek során, valamint a Szövetség
által üzemeltetett www.rugby.hu honlapon keresztül végzett adatkezelésre irányadó
hatályos jogszabályokban, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), és az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(„Infotv.) előírt rendelkezésekkel.

2.

Kijelentjük, hogy a Szövetség az általa adatkezelőként kezelt és/vagy feldolgozott
személyes adatokat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag a mindenkor hatályos
jogszabályokkal, így különösen a GDPR és az Infotv. által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzíti, kezeli, ill. dolgozza fel.

3.

Kijelentjük, hogy amennyiben a Szövetség, mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére
személyes adatok elérhetővé tételére vagy továbbítására kerül sor, úgy a Szövetség részére
továbbított vagy elérhetővé tett személyes adatokat a Szövetség kizárólag a vonatkozó
fennálló szerződésében, a vonatkozó érintetti hozzájárulásban vagy a releváns jogszabályi
rendelkezésben rögzített célból, és a szükséges ideig kezeli.

4.

Kijelentjük, hogy amennyiben a Szövetség harmadik személyek részére személyes adatot
szolgáltat, továbbít vagy elérhetővé tesz, úgy az általunk szolgáltatott, továbbított vagy
elérhetővé tett személyes adatok továbbítására a mindenkor hatályos, és különösen a
fentebb hivatkozott jogszabályoknak megfelelően, az érintettek megfelelő tájékoztatása
mellett és szükség szerint az érintettek megfelelő hozzájárulásának megszerzését követően
kerül sor.

5.

Kijelentjük, hogy a Szövetség megfelelő biztonsági intézkedéseket vezetett be és alkalmaz
a személyes adatok védelme, valamint a jogosulatlan vagy törvénytelen adatkezeléssel és
feldolgozással és az előre nem látott veszteséggel, megsemmisüléssel vagy kárral
szembeni védekezés biztosítása érdekében.

6.

Kijelentjük továbbá, hogy a Szövetség megtette a megfelelő intézkedéseket a személyes
adatok kezelésében és/vagy feldolgozásában részt vevő valamennyi alvállalkozója vagy
ügynöke (a továbbiakban együtt: partner) megbízhatóságának biztosítása érdekében.
Megerősítjük, hogy a Szövetség az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatokat
kizárólag olyan partner számára teszi hozzáférhetővé, (i) aki számára a hozzáférés
feladatai ellátása érdekében szükséges; és (ii) aki az ilyen személyes adatok
vonatkozásában a szükséges jogszabályi és/vagy szerződéses kötelezettségek hatálya alá
tartozik. A Szövetség a partnerei tevékenységéért a vonatkozó jogszabályokban írt
felelősséget vállalja.

6.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a részünkre továbbított vagy számunkra
elérhetővé tett személyes adatok módosítására, helyesbítésére, korlátozására vagy
törlésére irányuló, a jogszabályoknak megfelelő felszólítás érkezik, akkor ezen
felszólításnak a lehető leghamarabb, de legkésőbb 25 (huszonöt) munkanapon belül eleget
teszünk, és ennek megtörténtéről a felszólítás küldője részére értesítést küldünk.

7.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben a Partner meg kíván győződni arról,
hogy a Szövetség által folytatott adatkezelési és/vagy adatfeldolgozási tevékenység a
mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelel, az erre
vonatkozólag részünkre megküldött kérdésekre a kérdések kézhezvételét követően 15
napon belül, írásban válaszolunk.

8.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy amennyiben akár az érintett, akár a hatóság
megkeresése miatt a Partner, mint adatkezelő az érintett személyes adatainak kezelése
tárgyában tájékoztatásra kötelezett, úgy jóhiszeműen és költség vagy díjigény nélkül
együttműködünk a Partnerrel, és támogatjuk abban, hogy kötelezettségeit teljesíteni tudja.

10.

A jelen nyilatkozatban hivatkozott együttműködéssel kapcsolatos kérdésekben a
Szövetség kijelölt kapcsolattartója:

Név: Püski Nikoletta
E-mail: rugbywomen@rugby.hu; rugbymen@rugby.hu
Telefon: 0630.291.8844

Magyar Rögbi Szövetség

