ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS

Adatkezelő neve:
Adatkezelő elérhetősége:

Gyulasport Nonprofit Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Ajtóssy u. 2-10
Tel.: +36-66/463-870
E-mail: gyulasportkft@gmail.com
Adatkezelő képviselőjének neve:
Kertes István ügyvezető
Adatkezelő képviselőjének elérhetősége: Tel.: +36-66/463-870
E-mail: kertesistvan.gyulasport@gmail.com
Az adatvédelmi tisztviselő neve:
Okos Erika
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tel.: +36-30/743-71-64
E-mail: era.okos@gmail.com

I.

A munkavállalók személyes adataival kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelés célja:
Érintettek kategóriája:

Személyes adatok kategóriája:

munkáltatói jogok gyakorlása
a Gyulasport Nonprofit Kft. munkavállalói
a.) a munkavállalók munkaszerződésben
szereplő azonosító és kapcsolattartási adatai
-név
-lakcím
-születési hely
-születési idő
-anyja neve
-telefonszám
b.) a munkavállalók társadalombiztosítási
azonosító jele, társadalombiztosítási
ellátások igénybe vételére és járulékfizetésre
vonatkozó adatok
c.) a munkavállalók adóazonosítási jele, a
személyi jövedelemadó megfizetésére és az
ahhoz kapcsolódó adókedvezményekre
vonatkozó adatok
d.) a munkavállalók munkaszerződésében
vagy munkaköri leírásában szereplő egyéb
személyes adatai
-munkakör, beosztás
-béradatok
-végzettség
e.) tanulmányi szerződésekben és azok
végrehajtása körében rögzített személyes
adatok
f.) munkáltatói hitelszerződésekben és azok
végrehajtása körében rögzített személyes
adatok

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:

Adattovábbítási címzettek:

Törlésre előirányzott határidő:
Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

Adatkezelés célja:
Érintettek kategóriája:

Személyes adatok kategóriája:

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:
Adattovábbítási címzettek:
Törlésre előirányzott határidő:
Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

g.) munkavállalók egészségi alkalmasságára,
munkabalesetére, foglalkozási
megbetegedésére vonatkozó adatok
h.) a munkavállaló személyi
nyilvántartásának részeként kezelt, a
munkavállaló által szolgáltatott további
adatok
-önéletrajzok
-munkaviszonnyal összefüggő egyéb
nyilatkozatok.
a.)-h.) szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b)
pont]
a.)-c.); g.) jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk
(1) bek. c) pont]
a.) adóhatóság, társadalombiztosítási
hatóság
b.) társadalombiztosítási hatóság
c.) adóhatóság
g.) foglalkozásegészségügyi hatóság
a kötelező adatkezelési rendelkezések által
előírt időtartam
az adatok tárolása papíralapon elzárt
irattárban történik,
az adatokat az erre (munkavégzésükkel
összefüggésben) felhatalmazott személyek
kezelik
a foglalkoztatásra irányuló, egyéb
jogviszony létrehozása, fenntartása, e
jogviszonyból eredő jogok gyakorlása és
kötelezettségek teljesítése
a Gyulasport Nonprofit Kft.-vel egyéb
jogviszonyban álló egyéb személyek
-név,
-lakcím,
-születési hely, idő,
-anyja neve,
-személyigazolvány szám,
-adóazonosító szám,
-TAJ szám
-bankszámlaszám
érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont]
szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont],
jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c)
pont],
-adóhatóság,
-szerződéses
jogviszony
teljesítéséhez
elengedhetetlen adattovábbítás címzettje
a kötelező adatkezelési rendelkezések által
előírt időtartam
Adatkezelő az adatokat papíralapon elzárt
irattárban tárolja. Az adatokat a
munkavégzésükkel összefüggésben

felhatalmazott munkavállalók kezelhetik a
feladatuk, munkakörük végzéséhez
szükséges mértékben és ideig

II. A Tárasaság tevékenységével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja:

Érintettek kategóriája:

Személyes adatok kategóriája:

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:

Adattovábbítási címzettek:

Törlésre előirányzott határidő:

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

Adatkezelés célja:
Érintettek kategóriája:
Személyes adatok kategóriája:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:
Adattovábbítási címzettek:
Törlésre előirányzott határidő:

az érintett versenyeken, mérkőzéseken,
sporteseményeken, edzőtáborokon való
részvétele a Társaság általi ügyintézésének
lehetővé tétele, ennek érdekében a Társaság a
törvényes
képviselőkkel,
oktatási
intézményekkel történő kapcsolattartása.
az utánpótlás-nevelés programban résztvevő
tanulók, valamint törvényes képviselőik
-név,
-születési hely, idő,
-anyja neve,
-e-mail címe,
-versenyzői engedély száma,
-személyi igazolvány száma,
-iskolai tanulmányokara vonatkozó adatok
(iskola neve, címe, osztálya), törvényes
képviselő neve, címe, e-mail címe.
az érintett/törvényes képviselő hozzájárulása
[GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]
szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
jogszabályi kötelezettség teljesítése kertében
bíróság, hatóság vagy egyéb szerv, valamint
kötelmi
jogviszony
teljesítéséhez
elengedhetetlen adattovábbítás címzettje,
amely
adattovábbításhoz
az
érintett
hozzájárult.
a kötelező adatkezelési rendelkezések által
előírt időtartam
az adatok tárolása papíralapon, elzárt
irattárban történik. Az érintett személyes
adataihoz a Társaság részéről kizárólag
munkavégzésükkel
összefüggésben
felhatalmazott munkavállalói illetve az
adatkezelővel egyéb jogviszonyban álló
személyek férnek hozzá a feladatuk,
munkakörük
végzéséhez
szükséges
mértékben és ideig.
sportrendezvények szervezése
a sportrendezvényen résztvevő sportolók
a sportoló neve, címe, születési éve, klub
neve
érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1)
bek. a) pont]
a sportról szóló 2004. évi I. tv.
az adatkezelés céljának megvalósulásáig

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

Adatkezelés célja:
Érintettek kategóriája:
Személyes adatok kategóriája:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:
Adattovábbítási címzettek:
Törlésre előirányzott határidő:

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

Adatkezelés célja:
Érintettek kategóriája:
Személyes adatok kategóriája:
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés további jogalapja:
Adattovábbítási címzettek:
Törlésre előirányzott határidő:

Technikai és szervezési intézkedések
általános leírása:

- az adatok tárolása papíralapon történik.
Az érintett személyes adataihoz a Társaság
részéről
kizárólag
munkavégzésükkel
összefüggésben
felhatalmazott
munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a
feladatuk,
munkakörük
végzéséhez
szükséges mértékben és ideig.
saját tulajdonú ingatlanok, valamint
eszközök bérbeadása
szolgáltatást igénybevevők
a bérleti szerződésben szereplő adatok (név,
cím, telefonszám)
érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont]
a kötelező adatkezelési rendelkezések által
előírt időtartam, valamint az érintett törlésre
vonatkozó kérelméig
- az adatok tárolása elektronikusan, valamint
papíralapon történik.
Az érintett személyes adataihoz a Társaság
részéről
kizárólag
munkavégzésükkel
összefüggésben
felhatalmazott
munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a
feladatuk,
munkakörük
végzéséhez
szükséges mértékben és ideig.
számlázási és számla feldolgozási
tevékenység végzése
az Adatkezelő vevő és szállító partnerei
-név/cégnév,
-lakcím/székhely,
-adószám/adóazonosító,
-számlaadatok
szerződés [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]
jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk
(1) bek. c.) pont]
a kötelező adatkezelési rendelkezések által
előírt időtartam
- az adatok tárolása elektronikusan, valamint
papíralapon történik.
Az érintett személyes adataihoz a Társaság
részéről
kizárólag
munkavégzésükkel
összefüggésben
felhatalmazott
munkavállalói illetve az adatkezelővel egyéb
jogviszonyban álló személyek férnek hozzá a
feladatuk,
munkakörük
végzéséhez
szükséges mértékben és ideig.

