
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 
 

Tisztelt Jelentkező!  

Nyári táborunkba történő jelentkezéshez a „Nyári úszó-és sporttábor jelentkezési lapon” az Ön illetve gyermeke személyes 
adatait rögzítjük, amely már adatkezelésnek minősül. Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelés célja a nyári tábor 
lebonyolításának illetve az azonosíthatóság és a kapcsolattartás biztosítása, s törekedünk arra, hogy csak a legszükségesebb 
adatokat rögzítsük.  

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos 
jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel arra, hogy az érintettek részére adott tájékoztatást 
tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre.        
 

Adatkezelő: BTG Nonprofit Kft. (Székhely és levelezési cím: 2040 Budaörs, Dózsa György út 21., Tel.: +36 23 420-151. Internetes 
elérhetőség: www.btg.hu és www.bvuss.hu) 

A kezelt adatok köre:   gyermek neve, címe, születési dátuma, szülő/törvényes képviselő neve, 

 értesítési telefonszám, email cím.  

Az adatok forrása:    Az Ön által megadott személyes adatok kerülnek rögzítésre.   

Az adatkezelés jogalapja:  szerződés teljesüléséhez szükséges adatkezelés (GDPR rendelt 6. cikk (1) 
bekezdésének b) pont).  

Az adatkezelés időtartama:  A szerződés teljesítése érdekében és az esetlegesen felmerülő jogviták okán a Ptk. 
szerinti általános elévülési idő, tehát öt év annak teljesülésétől számítva.  

Amennyiben számviteli bizonylat (számla) részeként jelenik meg a dokumentumon 
a személyes adat, abban az esetben a kiállítását követő 8 + 1 évig őrzi meg az 
Adatkezelő az adatokat.  

 

Integritás és Bizalmi jelleg: Társaságunk az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében – megfelelő szervezési és 
technikai intézkedésekkel - biztosítja a tisztességes és átlátható adatkezelést, gondoskodik az Ön személyes adatainak 
védelméről és biztonságáról, különösen a jogosulatlan hozzáférés és kezelés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés (elvesztés) és sérülés (károsodás) ellen. 

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy társaságunknál profilalkotásra nem kerül sor, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai 
kezeléséről, biztosítjuk a személyes adataihoz történő hozzáférést, az ún. „hordozhatósághoz” való jogot, Önnek jogában áll 
a személyes adatok helyesbítését, törlését („elfeledtetéshez való jog”), zárolását („korlátozását”) kérni, tiltakozhat az 
adatkezelés ellen. Ez irányú kérelmét kérjük juttassa el a Társaság ügyvezetése részére a titkarsag@btg.hu email címre, 
amelyre törekszünk a leghamarabb – de legkésőbb 25 napon belül – válaszolni.  

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi 
felelőshöz (GDPR szerint: adatvédelmi tisztviselőhöz) fordulhat panasszal, panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a 
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, továbbá 
Bírósághoz is fordulhat.   

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága 

H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Tel: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Az adatvédelmi Tisztviselő elérhetősége:  
adatvedelem@btg.hu 



 

Érintetti jogok:  

a) Tájékoztatáshoz való jog: A táborozó gyermek törvényes képviselője (érintett) az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet 
arról, hogy a személyes adatait a milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 
A tájékoztatás minden esetben ingyenes. 

b) Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes 
adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon (pl.: adatkezelés célja, adatok kategóriái, azon címzetti kör, akivel az 
adatokat közölték, tárolás tervezett időpontja, panasz benyújtásának joga, az adatok gyűjtésének forrására stb.) 

c) Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő a róla nem naprakészen tartott és nem pontosan 
vezetett adatait javítsa, módosítsa.  

d) Törléshez való jog: Az érintett a nyári tábor lezárását követően a fenti megőrzési időn túl kérheti adatainak törlését, 
amennyiben az adatkezelő ezt nem tette meg. Az adattörlést haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül meg 
kell tenni.  

e) Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ha az adatkezelés jogellenes, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges 
az adatokra adatkezelés céljából, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.  

f) Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá 
jogosult arra, hogy az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő.  

g) Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az jogellenesen vagy a megadott 
céltól eltérően történik.  

 
A „Nyári úszó-és sporttábor jelentkezési lapon” megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük:    
 
A „tanulóifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet” alapján – jogi 
kötelezettség teljesítése jogcímén – a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt személyes adatokat kell kezelnünk a nevezett 
jogszabályban rögzített feltételekkel.  Az adatokat a „Nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról a 12/1991. (V.18) NM 
rendelet alapján” elnevezésű dokumentumon kell megadni.  
  
A fenti jogszabály 4. § (1) (2) és (3) bekezdése értelmében a táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. 
(2)  A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított 
nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A 
nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt - a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt - a táborozás szervezője adja át 
kitöltés céljából. 
(2a)  Az iratokat a táborozás szervezőjéhez - az általa megállapított határidőig - kell visszajuttatni. A nyilatkozatot legkésőbb 
a táborozás megkezdésekor a táborozás szervezőjének kell átadni. A nyilatkozatot a táborozás ideje alatt a tábor helyszínén 
kell tartani. 
 
 


