
Adatvédelmi tájékoztató az Európai Kézilabda Szövetség által megkívánt egészségügyi 

nyilatkozat kapcsán kezelt adatokról 

 

Jelen Adatvédelmi tájékoztató az Európai Kézilabda Szövetség által megkívánt 

egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozik és 2020. augusztus 24. 

napjától hatályos.  

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 

történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) szóló 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) rendelkezéseinek, 

továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembevételével készült. 

1. Adatkezelő adatai  

Adatkezelő: Győri ETO Kézilabda Club 

Postacím: 9027 Győr, Kiskút liget 

E-mail: gyorietokc@gyorietokc.hu 

2. Az adatkezelés jogalapja  

 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, az adatok kezelése 

az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a következő érdekmérlegelési 

teszt alapján: 

 

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT 

Kezelni kívánt személyes adatok köre:  

A Győri ETO KC által szervezett Bajnokok Ligája mérkőzésen az AUDI Aréna Győr 

csarnokba lépő összes személy - a már nyilvántartásba vett csapattagok, hivatalos személyek 

és EHF-tisztviselők kivételével - (a továbbiakban együtt: Érintett) neve, e-mail címe, 

telefonszáma, egészségügyi állapotára vonatkozó adatok, aláírása. 

 

1. Adatkezelő jogos érdekének vizsgálata 

 

Adatkezelés célja 

Az Európai Kézilabda Szövetség 2020. augusztus 24-én adta ki a „Koronavírussal 

kapcsolatos koncepció és útmutató az EHF európai klubversenyeihez” című 

dokumentumot, mely koronavírus-járvány kapcsán az európai klubversenyek 

folytatására irányuló, az EHF által meghozott iránymutatásokat tartalmazza. A 

dokumentum 7.4. pontja értelmében a csarnokba lépő összes személy – kivéve a már 

nyilvántartásba vett csapattagok, hivatalos személyek és EHF-tisztviselők – kötelesek 

egészségügyi nyilatkozatot kitölteni annak igazolására, hogy nincsenek koronavírusra 



utaló tüneteik, illetve hogy felvehető legyen velük a kapcsolat, ha a zónájukba tartozó 

személynél a későbbiekben fertőzést állapítanak meg.  

A dokumentum a nyilatkozatban foglaltak tekintetében előírja, hogy aki abban 

bármilyen tünetről számol be, nem léphet be a csarnokba. 

A rendelkezésnek a járványügyi megelőzés és védekezés elősegítése, valamint az 

esetleges kontaktkutatás megkönnyítése a célja. Ennek érdekében kerül sor a 

nyilatkozatban foglalt adatok kezelésére. 

 

Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttv.) 66. § (1) bekezdése 

alapján a sportrendezvény törvényben, más jogszabályban és a szakszövetség, illetve a 

sportági szövetség szabályzatában meghatározott előírásoknak megfelelő 

lebonyolításáért a szervező felelős. 

Az Adatkezelőnek, mint szervezőnek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy igazolni tudja 

a sportrendezvény európai sportszövetség által megalkotott szabályoknak való 

megfelelését, továbbá hogy biztosítsa a mérkőzésen résztvevő személyek 

egészségének védelmét. 

 

2. Adatkezelés szükségességének megállapítása 

2.1.A cél eléréséhez miért van szükség az adatkezelésre? 

A járványügyi védekezés, a betegség terjedésének megakadályozása érdekében 

szükséges az Érintett beazonosításához, a vele történő kapcsolatfelvételhez szükséges, 

valamint az egészségügyi állapotra vonatkozó adatok kezelése. 

A nyilatkozat megtételének tanúsítása érdekében szükséges az Érintett aláírásának 

kezelése. 

 

2.2.A cél eléréséhez rendelkezésre áll-e más megoldás? 

A cél az Európai Kézilabda Szövetség előírásainak betartása érdekében a 

leghatékonyabban ezen a módon valósítható meg. 

 

2.3.Milyen hátrányok érhetik az Adatkezelőt, ha az adatkezelés nem történik meg? 

Az Adatkezelő nem tenne eleget a Sporttv.-ben foglalt kötelezettségének.  

 

3. Az érintettek részéről fennálló érdekek és jogok azonosítása 

3.1.Az érintett és az Adatkezelő kapcsolata?  

A felek közötti jogviszony nem hierarchikus, azonban a mérkőzésen történő részvétel 

nyilatkozat kitöltéséhez kötése a mellérendelt jogviszonyban a felek közti viszonyt 

torzítja, ezért szükséges különös gondossággal vizsgálni az adatkezelés 

szükségességét, arányosságát. Kiemelt figyelmet kell továbbá fordítani az adatkezelés 

célhoz kötöttségére és az adattakarékosság elvére, továbbá arra, hogy a személyes 

adatok kezeléséről az érintettek időben, megfelelő tájékoztatást kapjanak. 

 

3.2.Az Érintett joga, elvárása  

Az Érintett részvétele a rendezvényen önkéntes, amennyiben nem vesz részt, az 

semmiféle hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár rá nézve. A nyilatkozat kitöltésének 

megtagadása azonban azt vonja maga után, hogy az Érintett nem vehet részt a 

rendezvényen. Ésszerű elvárás ezért az Érintett részéről, hogy az Érintettről kezelt 

személyes adatok kezelésére kizárólag a megjelölt célból, a lehető legszűkebb körben 

és az adatkezelés előre meghatározott céljával összefüggésben kerüljön sor.  

 



3.3.Az adatkezelés kedvező és kedvezőtlen hatásai az érintettre nézve 

Az adatkezelés lehetővé teszi a járványügyi védekezés során a fertőzés láncolatának 

nyomon követését, kedvező hatása van az Érintett egészségének védelmére, valamint 

az adatkezelésnek önmagában nincs kedvezőtlen hatása az érintettre.  

 

4. Az adatkezelés során megvalósuló biztosítékok 

4.1.Az adatkezelés módja, időtartama, adatokhoz való hozzáférhetőség  

Adatkezelő a személyes adatokat a nyilatkozat megtételének időpontjától kezdődően 

őrzi. Az adatokhoz kizárólag a szervezéssel összefüggésben feladatot teljesítő, 

valamint a rendezvény lebonyolítását ellenőrző munkatársak, továbbá az esetleges 

járványügyi védekezésben résztvevők férnek hozzá.  

 

4.2.Az adatok biztonságos kezelése érdekében tett intézkedések 

Adatkezelő az adatokat zárható irodában, amennyiben digitalizálásra kerülnek, úgy 

jelszóval védett számítógépen elérhető informatikai hálózaton, továbbá az Adatkezelés 

helyére vonatkozó vagyonvédelmi és informatikai biztonsági előírások betartásával 

kezeli. Adatkezelő a személyes adatokat nem kapcsolja össze adatbázisokkal, az 

érintettek nevét, elérhetőségét, egyéb személyes adatait nem tárolja. 

 

4.3.Érintett tájékoztatása 

Adatkezelő az érintetteket a személyes adatok kezelésével kapcsolatban közvetlenül, 

részletesen tájékoztatja. Az adatkezeléshez kapcsolódó részletes tájékoztatást elhelyezi 

az Adatkezelő honlapján, elérhetőségét (https://www.gyorietokc.hu/hu/covid) 

közzéteszi a rendezvényt népszerűsítő dokumentumokon, valamint a rendezvény 

helyszínén kifüggeszti. Amennyiben erre lehetősége van, a tájékoztatót közvetlenül az 

érintett rendelkezésére bocsátja elektronikus úton (pl. a 

regisztrációhoz/jegyvásárláshoz kapcsolódó elektronikus visszajelzéshez csatolja/egy 

kattintással elérhetővé teszi). 

 

5. Az érdekmérlegelési teszt eredménye 

5.1.A jogos érdek fennállása 

Az Adatkezelő jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése érdekében. 

 

5.2.Az adatkezelés szükségessége 

A cél elérése érdekében a személyes adatok kezelése nélkül a cél nem érhető el. 

 

5.3.Arányosság 

Az érintett információs önrendelkezési joga bizonyos esetekben szükséges és arányos 

módon korlátozható. Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a cél elérése 

érdekében, a lehető legszükségesebb körben és ideig kezeli. Gondoskodik minden 

szükséges, az adatok védelmét szolgáló intézkedés megtételéről és széles körben 

biztosítja az érintett személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogainak gyakorlását, 

így a kívánt cél érdekében arányosnak tekintendő az adatkezelés, nem eredményez 

indokolatlan beavatkozást az érintett magánszférájába, az Adatkezelő jogos érdeke 

az adatkezelés jogalapjául szolgálhat. 

 

3. Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás 

 

https://www.gyorietokc.hu/hu/covid


3.1. Az érintettek köre: Győri ETO KC által szervezett Bajnokok Ligája mérkőzésen az 

AUDI Aréna Győr csarnokba lépő összes személy, a már nyilvántartásba vett csapattagok, 

hivatalos személyek és EHF-tisztviselők kivételével.  

3.2. A kezelt személyes adatok köre: Érintett és a vele egy háztartásban élő személyek 

neve, e-mail címe, telefonszáma, egészségügyi állapotára vonatkozó adatok, aláírása.  

3.3. Az adatkezelés célja: Európai Kézilabda Szövetség előírásainak való megfelelés, 

valamint járványügyi védekezés. 

3.4.  A személyes adatok forrása: az Érintett.  

3.5. Az adatkezelés módjának leírása: (táolás: 9027 Győr, Kiskút liget 1, Audi Aréna Győr, 

elzárt tárolás.  

3.6. Az adatkezeléssel összefüggésben profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem 

történik. 

 

4. Adattovábbítás  

 

A járványügyi védekezés keretében törvény előírásai alapján a járványügyi hatóságok részére, 

valamint a rendezvény lebonyolításának ellenőrzése keretében az ellenőrzést végző szervek 

részére. 

 

A személyes adatok harmadik személyek részére, harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezet részére – jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott 

vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – nem kerülnek továbbításra. 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő az érintett adatait az alábbi időtartamban kezeli: 

- A járványügyi védekezés keretében az ahhoz szükséges időtartamig, míg a 

sportrendezvény lebonyolításának ellenőrzése érdekében az elvárásokat tartalmazó 

dokumentum hatályon kívül helyezéséig kezeli; 

A fenti megőrzési idő lejártát követően a személyes adatok megsemmisítésre, selejtezésre, 

illetve törlésre kerülnek. 

 

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok  

 

6.1. Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, az adatkezelő milyen személyes adatát, milyen 

adatkezelési célból, milyen forrásból, várhatóan mennyi ideig kezeli, ha ez nem lehetséges, 

melyek a megőrzési idő meghatározásának szempontjai. Az Érintett tájékoztatást kérhet 

továbbá arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő mely címzettekkel, címzetti kategóriákkal 

közölte, illetve fogja közölni a személyes adatát, különös tekintettettel a harmadik országbeli 

címzettekre és nemzetközi szervezetekre, történik-e automatizált döntéshozatal, profilalkotás 

a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. 

 

6.2. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését (módosítását), az adatkezelés céljára 

tekintettel annak kiegészítését, törlését és tiltakozhat az ilyen személyes adat kezelése ellen. 



 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a személyes adatok kezelését 

előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség 

teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. 

6.3. Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy 

az intézkedés elmaradásának indokáról az érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 

hónapos határidő a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak 

megjelöléséről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

Érintettet. 

 

6.4. Az Érintett az Adatkezelőtől az 1. pontban foglalt elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti, hogy Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Érintett: 

 vitatja annak pontosságát, a pontosság Adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára, 

 vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adat felhasználásának korlátozását kéri, 

 azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli, bár 

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, 

 tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra 

nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos 

indokaival szemben. 

7.5. Adathordozhatósághoz való jog: Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az 

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel 

olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán vagy olyan 

szerződésen alapul, melyben az Érintett az egyik szerződő fél és az adatkezelés automatizált 

módon történik. 

7. Adatbiztonság  

Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz 

annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő 

megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az 

általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy 

azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. (Pl. gondoskodik a személyes adatok biztonságos 

tárolásáról, az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférési jogokat szabályozza, a 

szükséges mértékű hozzáférésre korlátozza.) 

8. Jogorvoslat 

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat. 

Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 

(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén 

jogosult továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni 

(www.birosag.hu/torvenyszekek).  

http://www.naih.hu/

