Adatvédelmi
tájékoztató

A Magyar Íjász Szövetség tájékoztatja a www.misz.hu oldalra látogatókat és regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos
gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő
Magyar Íjász Szövetség
Cím: 1163 Budapest, Margit u. 28.

2. A kezelt adatok köre
2.1. Honlapon regisztrálók esetében:
A honlapon megjelenő versenyekre történő jelentkezésekor azok a felhasználók, akik
regisztráltak, és a versenyjelentkezéskor bejelentkeznek, a versenyjelentkezéshez adataik automatikusan kitöltőnek, így azt nekik nem kell minden alkalommal kitölteniük. A
bekért és tárolt adatok:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetéknév
Keresztnév
Neme (nem kötelező)
Születési dátum (nem kötelező)
Email
Telefonszám (nem kötelező)
Jelszó
Lakcím (nem kötelező)
Egyesületének neve (nem kötelező)
Versenyengedély száma (nem kötelező)
Kedvenc kategória (nem kötelező)
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2.2. Versenyengedély kiváltása esetében
A versenyrendszerben történő részvételhez szüksége van az amatőr sportolónak versenyengedélyre. A versenyengedély kiváltásához az alábbi személyes adatokat kérjük be:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Versenyző egyesülete
Versenyző neve
Neme
Születési hely és dátum
Anyja neve
Lakcíme
Email
Telefonszám
Tanulói jogviszony esetében a tanintézmény neve
Sportorvosi igazolás

2.3. Webshop vásárlás esetében
A honlapon lehetőség van termékek megvásárlására. Ennek a szolgáltatásnak az igénybevételéhez az alábbi adatokat kérjük be:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vezetéknév
Keresztnév
Email
Irányítószám
Város
Lakcím
Telefonszám
Ország
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3. Az adatkezelés célja
3.1. Regisztrálók esetében
A megadott adatok alapján a versenyre történő jelentkezéskor az adatok automatikusan
kitöltődnek. Az adatkezelés kényelmi funkciót lát el.

3.2. Versenyengedély kiváltása esetében
A Sporttörvény alapján az amatőr sportoló csak abban az esetben vehet részt a Szövetség versenyrendszerében, ha versenyengedéllyel rendelkezik (2014. évi törvény a sportról 6§ (1)). A versenyengedély kiváltásához személyes adatok megadása szükséges.

3.3. Webshop vásárlás esetében
A webshopban megjelenő termékek értékesítése kapcsán a számlázáshoz és a kiszállításhoz szükséges adatok kezeljük.

4. Az adatkezelés jogalapja
4.1. Regisztrálók esetében:
A www.misz.hu oldalon regisztráló önkéntes hozzájárulása.

4.2. Versenyengedély kiváltása esetében
2014. évi törvény a sportról 6§ (1)

4.3. Webshop (versenyengedélyen kívül) vásárlás esetében
A www.misz.hu oldalon regisztráló önkéntes hozzájárulása.
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5. Az adatkezelés időtartama
5.1. Regisztrálók esetében:
A regisztráló törlési kérésének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül.

5.2. Versenyengedély kiváltása esetében
Sportolói tevékenység fennállásáig.

5.3. Webshop (versenyengedélyen kívül) vásárlás esetében
A regisztráló törlési kérésének benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 30 napon belül.

6. A honlap üzemeltetője

A www.misz.hu oldalt és aloldalait a Magyar Íjász Szövetség (1063 Bp. Margit u. 28.)
üzemelteti. Az üzemeltetéssel és adatkezeléssel kapcsolatos leveleket a misz@misz.hu
email címre küldhetik.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Magyar Íjász Szövetség által kezelt,
rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését a misz@misz.hu email címre
megküldött levélben kérhetik. A Magyar Íjász Szövetség a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.
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8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax:
+36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. A cookie-k használata

Néhány weboldalon úgynevezett cookie-t használunk, hogy hatékonyabbá tegyük az
Ön egyéni honlap-használatát. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket web szerverünk
az Ön számítógépének küldhet, hogy azonosítsa a honlapon tartózkodás alatt használt
számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket
a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, ill. beállítható a böngészőben, hogy
kapjon értesítést, mielőtt számítógépén egy cookie-t tárolnak.

A következő cookie-kat kezeljük:
1. Harmadik féltől származó Cookie-k:
a. Google részéről alkalmazott Cookie-k látogatottsági elemzési célokból (__utma, __
utmb, __utmc, __utmz, PREF, NID, GAPS). A Google két évig tároltatja el ezen Cookiekat a böngészőjében.
b. Facebook részéről alkalmazott Cookie-k a Facebook funkciókhoz pl. like, share (datr,
reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref).  Ezen Cookie-kat két évig tárolja el a böngészője.
2. Banner megjelenéseknél az egyedi felhasználók azonosítása és kattintások azonosítása (banner), egy évig kerül tárolásra a böngészőjében.
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3. Registration cookie - Az oldalon a felhasználó tevékenységének azonosítása bejelentkezésig (registration_cookie). A cookie egy évre kerül tárolásra.
4. A weboldal munkafolyamatokat segítő cookie (PHPSESSID). A böngésző, böngésző
lap bezárásával, elnavigálással törlődik.
A Cookie-kat Ön bármikor törölheti a böngészőjéből, vagy le is tilthatja. Az utóbbi
esetben (letiltás) funkcionalitás vesztéssel járhat, például nem tud belépni, regisztrálni.
Az interneten számos leírást talál ezzel kapcsolatban például http://www.google.hu keresőn keresztül.

10. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem a Magyar Íjász Szövetség által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott
oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik.
Budapest, 2018. május 24.
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