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Tájékoztató 
a védettségi igazolványban szereplő adatokkal kapcsolatos adatkezelésről 

A BSK Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Margitszigeti Atlétikai Centrum és Futókör 

(továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) 60/2021. (II.12.) Kormányrendeletben meghatározott 
védettséget igazoló hatósági igazolványban szereplő adatok kezelésével kapcsolatos 
tájékoztatója. 

 
A 194/2021. (IV.26.) Kormányrendelet meghatározza, hogy a koronavírus elleni védettség igazolása a védettségi 
igazolvány bemutatásával történik, a védettség tényének ellenőrzése pedig a helyiség üzemeltetőjének, a 
szolgáltatás nyújtójának a feladata.  
A védettségi igazolványnak  – védettség igazolása céljából - a szolgáltató részére történő bemutatása a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 
európai parlamenti és tanácsi rendelet (továbbiakban: GDPR) 4. cikk 2. pontja értelmében (betekintés) 
adatkezelésnek minősül, ezért ez kizárólag a GDPR előírásainak megfelelően végezhető. Az adatkezelés 
jogszerűségéért pedig az adatkezelő, azaz a szolgáltató felel.  

A Társaság, mint adatkezelő adatai:  
cégnév: Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. 
székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5., Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó 
telephely: 1007, Budapest, Margitsziget, Margitszigeti Atlétikai Centrum és Futókör 
telephely: 1126, Budapest, Zugligeti út 66., Zugligeti úti Lőtér 
cégjegyzékszám: 01-09-270163 
adószám: 25352050-2-42 
bankszámlaszám: 11784009-20606309 
alapító: Budapest Főváros Önkormányzat (1054 Budapest, Városház u. 9-11.) 
A Társaság az adatkezelési tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi, így különösen 
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról szóló 2016/679 számú Európai Parlament és Tanács Rendelet (a továbbiakban GDPR), illetve 
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek figyelembe vételével. 

Az adatkezelés célja: A jogszabályi kötelezettség alapján átmenetileg korlátozott igénybevételi lehetőségek 
miatti szolgáltatás igénybevételére való jogosultság ellenőrzése. 
 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
c) pontja alapján. 
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 
Kormányrendelet 6. § (2b) pontja alapján Társaság, valamint a helyszín üzemeltetője vagy vezetője, illetve ezek 
alkalmazottjai kötelesek annak a sportolni vágyónak a beléptetését megtagadni, valamint a belépését 
megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát e rendeletben meghatározott módon 
nem igazolja. 
Az adatkezelés során megismerhető személyes adatkategóriák: 
Megismerhető személyes adatok 

− személyazonossághoz kapcsolódó adatok 

− azonosító adatok 

− hivatalos okmányok 
Különleges adatok 

− Egészségügyi adatok: Tekintettel arra, hogy a védettség ténye a GDPR 4. cikk 15. pontja szerint 
egészségügyi adatnak minősül, így a jogszerű adatkezeléshez a 6. cikkben meghatározott feltétel 
fennállása mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt további feltételek valamelyikének fennállása 
szükséges. Jelen esetben a 9. cikk (2) bekezdés i) pontja lehet megfelelő.  
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Betekintéssel kezelendő személyes adatok köre:  

− Az adatkezelő kizárólag a védettségi igazolvány, valamint a személyazonosító igazolvány /útlevél helyszínen 

történő bemutatását kérheti, azokról másolatot nem készíthet, a hivatalos okmányokat semmilyen formában 

és módon nem tárolhatja.  

− A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) 

Korámnyrendelet 2/A. § (3) bekezdése értelmében, ha az e rendelet szerinti valamely jog a tizennyolcadik 

életévét be nem töltött személy által gyakorolható a védettségi igazolvánnyal rendelkező személy 

kíséretében, az e jogot gyakorolni szándékozó hatodik életévét betöltött személy életkorát személyazonosító 

igazolványával, útlevelével, vezetői engedélyével vagy diákigazolványával igazolja. Azonban ez az ellenőrzése 

mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló. 

 
Az érintett kezdeményezésére az adatkezelő a sport tevékenységet rendszeresen folytatók részére nyilvántartást 
vezethet, amely egyszeri ellenőrzésre visszavezethető belépési jogosultságot biztosít az érintett számára, 
ugyanakkor bizonyítja az ellenőrzés megvalósulásának tényét.  
A hozzájárulással készített papír alapú nyilvántartás tartalma: 

− név 

− védettségi igazolvány száma 

− a lejárat ideje (amennyiben az igazolvány erre vonatkozó információt tartalmaz 

− hozzájáruló érintett aláírása  
E nyilvántartásból az érintett bármikor kérheti az adatainak törlését. A törlést követően minden igénybevételkor 
kötelező a jogosultság ellenőrzése a korlátozás feloldásáig. A nyilvántartásba csak és kizáróan teljeskörű 
jogosultság vizsgálat után vehető fel személyes adat. 
A nyilvántartást a kormányzati korlátozó intézkedések feloldásával az adatkezelő azonnal megsemmisíti akkor is, 
ha az érintett nem vonja vissza a hozzájárulását. 
 
 
Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei: 
A hozzáférés joga 
Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon 
kezeli az adatkezelő, másolatot kérhet az adatkezelő által tárolt adatokról. E kéréseit az első alkalommal 
ingyenesen teljesíti az adatkezelő.  
Az érintett rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen a személyes adatok védelme érdekében – csak előzetes 
személyazonosítást követően tudja az adatkezelő biztosítani.  
 
A helyesbítéshez való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat.  

A törléshez való jog 
Az érintett kérheti az adatkezelőtől a kezelt személyes adatok törlését, ha a személyes adatokra már nincs szükség 
abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték. Ha az eredeti céltól eltérő céllal kezelték. Az érintett hozzájárulásával 
kezelt adatok vonatkozásában visszavonta hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett 
tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy ha álláspontja 
szerint a személyes adatokat jogellenesen kezelik.  
 
Az elfeledtetéshez való jog 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a 
megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett 
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

Az adatkezelés korlátozásához való joga 
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek 
valamelyike teljesül: 
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- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett 
jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, 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 (…). 

A tiltakozáshoz való jog 
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 
adatainak a (…) kezelése ellen, Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, 
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az 
ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.  

Jogorvoslati lehetőségek: 
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Itjump Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9700 
Szombathely, Katona József utca 1., telephelye 1082 Budapest Corvin köz 4, Cégjegyzékszám:18 09 111248 
Adószám:24087357-2-18, képviseli: Tóth Szilárd ügyvezető) 
Nevesített felelős adatvédelmi tisztviselő: Tóth Szilárd (+36 30 411 5217, adatvedelem@mujegpalya.hu 

Ha az Érintett szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR vagy a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál, Magyarországon a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál: 

- 1363 Budapest, Pf. 9. 
- 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
- telefon: +36 (1) 391-1400 
- fax: +36 (1) 391-1410 
- e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az 
információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes Bíróság 
előtt indítható meg. 
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