
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A CRAFT TÁBOR JELENTKEZŐI 

RÉSZÉRE 

 
A Karcagi Eskrima és Chikung Egyesület, továbbiakban mint Adatkezelő az általa végzett, az Ön adatait is érintő 

adatkezeléssel kapcsolatosan – figyelemmel a mindenkor hatályos hazai és európai uniós jogszabályi rendelkezésekre 

– az alábbi tájékoztatást adja: 

 

I. Adatkezelő adatai 

 

Megnevezés: Karcagi Eskrima és Chikung Egyesület 

Székhely: 5300 Karcag, Szövetkezet utca 1. 

Postacím: 5300 Karcag, Szövetkezet utca 1. 

E- mail: karcag@craftabor.com 

Telefon:  

Fax:  

honlap:  

Képviseletében eljár: Disznós Imre 

Képviselő elérhetősége:  

Adatvédelmi tisztviselő neve:  

Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma:  

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  

 

II. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes és különleges adatokat, illetve az ezen adatokat tartalmazó 

dokumentumokat bizalmasan kezeljük. Az adatokat és dokumentumokat kizárólag az általunk nyújtott szolgáltatások 

teljesítése, programok szervezése és lebonyolítása, valamint az ezen tevékenységekkel kapcsolatosan felmerülő 

adminisztrációs tevékenység ellátása érdekében, az adott cél megvalósításához szükséges mértékben és módon 

kezeljük, azokba az Adatkezelővel munkaviszonyban, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 

személyek tekinthetnek bele, továbbításukat pedig kizárólag jogszabályban meghatározott személyek és szervek, a 

hatályos rendelkezéseknek megfelelő mértékben igényelhetik az Adatkezelőtől. 

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre vonatkozó főbb adatok adatkezelési célonként: 

 

1. Napközis táborra történő elektronikus felületen jelentkezés céljából történő adatkezelés 

a) Az érintettek kategóriái: táborra jelentkező gyermek és az űrlapon megjelölt hozzátartozói és egyéb 

kapcsolattartói. 

b) A személyes adatok kategóriái: a jelentkező neve, életkora, címe, Minecraft felhasználói neve. A szülők, 

illetve a további kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, esetleges egészségügyi tudnivalók 

(allergia stb.) 

c) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a), 9. cikk (2) a) 

d) Szükségesség indokolása:  

e) Adattovábbítási címzettek kategóriája: - 

f) Törlésre előirányzott határidő: napközis tábor befejeztét követő 12 hónap 

g) Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatokat jelszóval védett zárt elektronikai 

rendszerben tároljuk, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek 

hozzá. 

 

2. Hírlevélre történő feliratkozás céljából történő adatkezelés 

a) Az érintettek kategóriái: hírlevélre feliratkozni kívánó személyek 

b) A személyes adatok kategóriái: név, E- Mail cím 

c) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) 

d) Szükségesség indokolása: 

e) Adattovábbítási címzettek kategóriája: ---------- 

f) Törlésre előirányzott határidő: hírlevélről való leiratkozás esetén azonnal. 
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g) Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatokat jelszóval védett zárt elektronikai 

rendszerben tároljuk, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek 

hozzá. 

3. Napközis tábor lebonyolítása céljából történő adatkezelés 

a) Az érintettek kategóriái: táborban részt vevő gyermek és a jelentkezési űrlapon megjelölt hozzátartozói 

és egyéb kapcsolattartói. 

b) A személyes adatok kategóriái: gyermek neve, anyja neve, születési ideje, lakcíme, egészségügyi 

adatok, fényképfelvétel, törvényes képviselő neve, lakcíme, telefonszáma. 

c) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a), 9. cikk (2) h) 

d) Szükségesség indokolása: 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 

e) adattovábbítási címzettek kategóriája: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Osztály 

f) Törlésre előirányzott határidő: 12 hónap 

g) Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatokat jelszóval védett zárt elekrtonikai 

rendszerben és zárt szekrényben tároljuk, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező 

személyek férhetnek hozzá. 

 

4. Térítési díj ellenében megtartott programok, rendezvények adózási, számviteli feladatainak ellátása 

céljából történő adatkezelés 

a) Az érintettek kategóriái: érintett természetes személyek 

b) A személyes adatok kategóriái: név, lakcím 

c) Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) c) 

d) Szükségesség indokolása: 2000. évi C. törvény, 2017. évi CLI. törvény 

e) Adattovábbítási címzettek kategóriája: Adóhatóság 

f) Törlésre előirányzott határidő: 8 év 

g) Technikai és szervezési intézkedések általános leírása: az adatokat jelszóval védett számítógépen és zárt 

helyiségben tároljuk, amelyhez kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek 

hozzá. 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), illetve 9. 

cikk (2) a) pontja) hozzájárulása hiányában, az általunk kért személyes, illetve különleges adatok rendelkezésre 

bocsátása nélkül az Ön által esetlegesen kért szolgáltatást nyújtani nem áll módunkban, fénykép, illetve videó felvétel 

esetén pedig szervezési intézkedésekkel biztosítjuk, hogy a felvételeken Ön ne jelenjen meg. 

Tájékoztatjuk, hogy – az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén - az adatok kezelésére vonatkozó 

hozzájárulását bármikor visszavonhatja, felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy a visszavonás nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján az Adatkezelő által végrehajtott adatkezelés jogszerűségét  

 

III. Adatfeldolgozókkal, közös adatkezelőkkel kapcsolatos tájékoztatás 

 

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása során adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe. Adatfeldolgozó az a személy, aki 

az adatkezelést (gyűjtés, tárolás stb.) más nevében végzi.. 

 

Az II.1. és 2. pontban megvalósuló adatkezelési célok elérését adatfeldolgozóként a Craftábor Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11. IV. em. 20.; cégjegyzékszám: 01-09-

377829; képviseletében eljár: Balogh Bence - ügyvezető; E- Mail cím: info@craftabor.hu; web: 

https://www.craftabor.com) segíti, mely társaság az elektronikai rendszer üzemeltetését, illetve a jelentkezők 

adatainak tárolását végzi Adatkezelő számára. 

 

 

IV. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

1. Tájékoztatáshoz való jog  

 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet 

megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közérthetően tájékoztatást kapjon az adatkezelés 

lényeges kérdéseiről, az Ön által gyakorolható jogokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. 

A jelen adatkezelési tájékoztató ezen jog gyakorlására tekintettel került kialakításra és közzétételre. 



 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel 

személyazonosságának igazolását követően élhet. 

 

2. Az adatok megismeréséhez való jog („hozzáférési jog)  

 

Ön jogosult az Adatkezelő tájékoztatást kérni az általa kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. 

 

3. Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok  

 

Önnek joga van az Adatkezelő által kezelt személyes adatait nem csak megismerni, de kérheti pontosításra szoruló 

adatainak helyesbítését, a nem kötelezően nyilvántartott adatok esetében pedig kérheti azok törlését, az 

adatkezelés korlátozását.  

 

4. Tiltakozáshoz való jog  

 

E jog alapján - tiltakozása esetén – az Adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag a rá vonatkozó 

jogszabályokban megállapított kötelező adatkezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem kötelezően 

kezelt adatai tekintetében az Adatkezelő a kezelést korlátozza, és kivizsgálja az Ön tiltakozását. 

Az Ön kötelező adatkezeléssel nem érintett adatait csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

Ha az Ön tiltakozásának megalapozottsága megállapításra kerül, a kötelező adatkezeléssel nem érintett adatai 

tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük.  

 

V. Tájékoztató jogorvoslat lehetőségéről 

 

Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az Adatkezelő részéről Önt 

jogsérelem érte, bejelentéssel vizsgálati, vagy hatósági eljárást kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál. 

 

Felügyeleti hatóság elérhetőségei: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Levélcím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 

Weboldal: www.naih.hu  

 

Amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró 

adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, bírósághoz fordulhat. 

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező 

jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. 

 

 

VI. Tájékoztatás az irányadó jogszabályokról 

 

Az adatkezeléssel, a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatosan az alábbi 

jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket: 

● 2011. évi CXII. törvény: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.), 

● Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete: 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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 

 

VII. Kapcsolatfelvétel, további kérdések 

 

Amennyiben az Adatkezelő által történő adatkezeléssel kapcsolatosan további kérdése merül fel, kérjük, forduljon 

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, illetve munkatársaihoz, akik készséggel nyújtanak segítséget az Ön 

számára. 
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