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Adatkezelési tájékoztató
a Shimuja Harcművészeti, Kulturális és Sport Egyesület
tagságával, pártoló tagságával és rendezvényein való

részvétellel összefüggő adatkezelésről 
Adatkezelő:
Shimuja Harcművészeti, Kulturális és Sport Egyesület

Székhely: 1204 Budapest, Kende Kanuth utca 89-91.  B. lépcsőház, földszint 1. ajtó

E-mail: info@shimuja.hu

Tel: +36 20 927 0389

Az Egyesület a tagok és pártoló tagok személyes adatai közül az alábbiakat kezeli:

– név
– természetes személyazonosító adatok (születési hely, idő, anyja neve)
– Igazolvány kép1

– e-mail cím
– telefonszám (megadása nem kötelező)
– lakcím
– az egyesület rendezvényein, foglalkozásain készült fénykép, videó
 
Egyéni rendezvényeken résztvevők esetében:

– név
– természetes személyazonosító adatok (születési hely, idő, anyja neve)
– e-mail cím
– telefonszám (megadása nem kötelező)
– lakcím
– az egyesület rendezvényein, foglalkozásain készült fénykép, videó

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Név, természetes személyazonosító adatok, lakcím: a tag megfelelő azonosítása

E-mail, telefonszám: kapcsolattartás, kommunikáció

Az egyesület rendezvényein, foglalkozásain készült fénykép, videó: az egyesület népszerűsítése,
promóciója az egyesület honlapján, közösségi portálokon, internetes felületen, illetve nyomtatott
anyagokban.

Az egyesület  a személyes adatokat kizárólag a fenti célokra használja fel, azokat harmadik félnek
át nem adja.

1 tagsági igazolványhoz szükséges, visszaélések és jogosultságkezelés végett.



Az adatkezelés a tagsági/pártoló tagsági jogviszony létesítésével, az adatok közvetlenül az érintett
általi önkéntes megadásával kezdődik. Az érintett fent megjelölt személyes adatait az egyesület a
tagsági/pártoló tagsági jogviszony fennállásáig kezeli.  A nem csak tagok számára elérhető
események, nyílt foglalkozások során előzetes tájékoztatás történik, különös tekintettel az
esemény jellegéből fakadó felhasználásra, mely elfogadásáról a résztvevők nyilatkoznak
legkésőbb az adott esemény közvetlen megkezdése előtt.

Az egyesület népszerűsítését, promócióját célzó tartalmak tekintetében a személyes adatok
kezelése a tagsági/pártoló tagsági jogviszony megszűnésével nem szűnik meg. Ebben az esetben
az érintett erre irányuló írásbeli kérelmére az egyesület megtesz minden ésszerű és elvárható
intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatok törlésre kerüljenek.

A természetes személyazonosító adatokat (név, születési hely, idő, anyja neve) az egyesület
elnöksége kezeli, vagy az ezzel a feladattal hivatalosan megbízott felelős személy, más
személynek nincs hozzáférése.

A kapcsolattartási adatokat (e-mail cím, telefonszám) az egyesület más tagjai, illetve felkért
közreműködői használhatják fel, kizárólag az érintettel történő kommunikáció céljára.

Az egyesület rendezvényein, foglalkozásain készített fényképeket, videókat, amelyeken az érintett
is szerepelhet, az egyesület elektronikusan tárolja, illetve teszi közzé honlapján, közösségi média
felületein, illetve nyomtatott anyagokban. Az egyesület rendezvényein, foglalkozásain készült
fényképen, videón való szereplés önkéntes, a fénykép és videó készítéséről az egyesület
előzetesen tájékoztatja a résztvevőket.

• kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai
kezelése ellen

• kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes
adatokat a rendelkezésére bocsátotta;

• az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.

• Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy
kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati
lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:

: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
: 1530 Budapest, Pf.: 5.
: 1/391-1400
: 1/391-1410
: ugyfelszolgalat@naih.hu
: www.naih.hu
 Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett - fenntartja a jogot,
hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa.

A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai
Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

