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Adatvédelmi Szabályzat 
 
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, mint adatkezelő és mint az mdlsz.com internetes címen 
elérhető weboldal üzemeltetője, jelen adatvédelmi szabályzata útján tájékoztatja sportolóit és 
weboldalának látogatóit (a továbbiakban: érintett), hogy tiszteletben tartja az érintett személyhez 
fűződő jogait és a személyes adatok kezelése során az alábbi adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: 
Szabályzat) alapján jár el. Az adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi 
háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja. 
Az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. 
 
I. Az adatkezelő  

 
Név: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: MDLSZ) 
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. (Duna Tower irodaház „B” torony, 15. emelet) 
Internetes elérhetősége: https://mdlsz.com/ 
Nyilvántartási szám: 01-07-0000056 
Elérhetőség: adatvedelem@mdlsz.com 

 
II. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről 
 
Az adatkezelő az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – a jelen szabályzatban 
foglaltak szerint tájékoztatja személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen 
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az 
adatkezelés időtartalmáról, arról, hogy az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett 
hozzájárulásával és/vagy az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelő 
vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, továbbá arról, hogy kik 
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 
jogorvoslati lehetőségeire is.  
 
III. A személyes adatok kezelésének jogalapja, célja és időtartama 
 
Az MDLSZ adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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 (a továbbiakban: 
„GDPR”); 

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban: „Infotv.”) 

- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről („Ptk.”) 
- 2004. évi I. törvény a sportról („Stv.”) 

 
Az érintett személyes adatainak kezelése kizárólag a lent kifejtésre kerülő célokhoz szükséges 
mértékben történik. Az adatkezelő az adatkezelés minden szakaszában vizsgálja, hogy az megfelel-e a 
célnak. 
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1. Tagi adatbázis 
  

Az MDLSZ adatbázist vezet a tagjai adatainak kezelése és nyilvántartása érdekében az MDLSZ 
tagsággal rendelkező sportegyesület vagy sportvállalkozás (a továbbiakban: Sportegyesület 
vezetőjének és kapcsolattartójának elérhetőségeiről. 
 
Az adatkezelés célja: az Alapszabályban rögzített kötelezettségek teljesítése, a 
Sportegyesületekkel a kapcsolatok ápolása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), illetve a Magyar 
Dinamikus Lövészsport Szövetség azon jogos érdeke, hogy a tagsággal rendelkező 
Sportegyesület a jó kapcsolatot fenntartsa (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). 
 
A kezelt adatok köre: Jogi személy képviselőjének (vezetőjének) neve, beosztása és 
elérhetősége (e-mail cím és telefonszám) kapcsolattartó adatai (név, e-mail cím és 
telefonszám). 
 
Az adatkezelés időtartama: a Sportegyesület tagsági viszonyának fennállása, az érintett 
vezetői/kapcsolattartói minőségének fennállása. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
2. Versenyzők 
 

2.1. Regisztráció 
 
Az MDLSZ a versenyekkel kapcsolatos feladatainak, továbbá a közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladatai végrehajtásának, illetve jogi kötelezettségei 
teljesítésének az mdlsz.com honlapján keresztül, elektronikus úton tesz eleget. A fenti 
feladatok teljesítésének elengedhetetlen feltétele, hogy a versenyző regisztráljon az MDLSZ 
honlapján és a regisztrációt követően a létrejövő felhasználói fiókját a szükséges 
adattartalommal töltse fel.  
 
Regisztráció során az adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti az 
érintettől: vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, jelszó és az érintett e-mail címe. Az 
adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulásán alapul. 
 
Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a beérkezett regisztrációs kérelem alapján egyedi 
felhasználói fiókot hozzon létre a sportolónak. 

 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, felhasználói név, jelszó, az érintett e-mail címe, 
az érintett adatkezeléshez történő hozzájárulása és a hozzájárulás időpontja, az érintett azon 
nyilatkozata, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot és az MDLSZ Alapszabályát megismerte és a 
nyilatkozat időpontja. 
   
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó (versenyző) honlapról való törléséig. 
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Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét.  
 
A hozzájárulás visszavonását az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen lehet megtenni. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
2.2. Felhasználói fiók 

 
A regisztrációt követően minden versenyzőhöz egy egyedi felhasználói fiók kerül 
hozzárendelésre, amelyet a regisztrációját követően a versenyző tölt fel a szükséges 
adattartalommal. A versenyző által felvitt adatokat a sportolót leigazoló MDLSZ tagsággal 
rendelkező Sportegyesület ellenőrzi és hagyja jóvá. A versenyző felhasználói fiókja az 
egyesületi az ellenőrzés és jóváhagyást követően válik használatra alkalmassá (innentől 
jogosult a versenyző a honlapon keresztül versenyekre jelentkezni és kérelmeket benyújtani 
az MDLSZ felé). A felvitt adatokban a versenyző által végzett változtatásokat szintén a 
Sportegyesület ellenőrzi és hagyja jóvá. 
 
Az adatkezelés célja: a versenyző nyilvántartása; a versenyzővel való kapcsolattartás; a 
versenyre való jelentkezés biztosítása; az MDLSZ jogi kötelezettsége teljesítésének elősegítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek c) pont, Stv. 20. § 
(1) bekezdés és 22. § (2) bekezdés a) pontja), az MDLSZ és a versenyt rendező tagi egyesület 
jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). 
 
Adatkezelő és a versenyt rendező Sportegyesület jogos érdeke: az MDLSZ és verseny 
rendezésére jogosult Sportegyesület azon jogszerű érdeke, hogy a verseny a jogszabályban és 
a MDLSZ szabályzataiban meghatározott feltételek szerint kerülhessen lebonyolításra (Stv. 3. 
§-a, 19. § (1) bekezdése és 22. §-a) 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési név, születési idő és hely, anyja neve, 
lakcím, a sportolót leigazoló MDLSZ tagsággal rendelkező Sportegyesület neve, a 
Sportegyesületbe való belépés ideje, a versenyengedély száma, a versenyengedély 
érvényessége, szakági vizsga vagy teszt megléte, a versenyző fényképe, sportorvosi igazolás 
érvényességi ideje. 

   
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó (versenyző) honlapról való törléséig. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
 

2.3. Versenyengedély 
 
Az MDLSZ versenyrendszerében csak versenyengedéllyel rendelkező versenyzők vehetnek 
részt. Az MDLSZ a versenyző kérelemre versenyengedélyt állít ki a versenyző részére, amely 
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versenyengedély egy naptári évre érvényes. A sportoló a honlapon keresztül terjeszti elő a 
versenyengedély iránti kérelmét, a leigazolt versenyző esetében a sportolót leigazoló 
Sportegyesület jóváhagyását követően kerül kiállításra a versenyengedély, amely feltöltése 
kerül a versenyző felhasználói fiókjába.  
 
Az adatkezelés célja a sportoló részére a versenyengedély kiadása. 

 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 3. §-, 20. § (1) bekezdése). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési idő és hely, a kérelmező anyjának a 
neve, lakcím, a sportolót leigazoló MDLSZ tagsággal rendelkező sportegyesület vagy 
sportvállalkozás (a továbbiakban: Sportegyesület) neve, a Sportegyesületbe való belépés ideje, 
korábbi versenyengedélyek száma, a kérelmező fényképe, sportorvosi igazolás érvényességi 
ideje, a versenyengedély száma, a versenyengedély érvényessége, szakági vizsga vagy teszt 
megléte. 
   
Az adatkezelés időtartama: Az Stv. 3. § (8) bekezdése alapján az MDLSZ a versenyengedélyeket 
a kiadástól számított négy évig tartja nyilván. 
 

2.4. Igazolás és átigazolás  
 
Az MDLSZ versenyrendszerében csak igazolt, versenyengedéllyel rendelkező versenyzők 
vehetnek részt. Az igazolással (átigazolással) kapcsolatos adatokat a sportoló maga tölti fel a 
felhasználói fiókjába, amelyet a versenyzőt leigazoló Sportegyesület ellenőriz és hagy jóvá. 
Átigazolás esetén az ellenőrzést és a jóváhagyást a versenyző korábbi Sportegyesülete is 
elvégzi 

 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 20. § (1) bekezdés és 22. § (2) a) pont). 
 
Az adatkezelés célja, hogy az MDLSZ nyilván tartsa, hogy a versenyrendszerében szereplő 
sportolót mely Sportegyesület mikor igazolta le.  

 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, Sportegyesület neve, a Sportegyesületbe való 
belépés ideje, a Sportegyesületbe való kilépés ideje, igazolási szám. 

 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ versenyrendszerében szereplő sportoló igazolási 
nyilvántartása végig kíséri a sportlövő életútját, így az adatok a sportoló haláláig kerülnek 
kezelésre. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

2.5. Fegyverengedély  
 
Az a leigazolt és versenyengedéllyel rendelkező minősített sportoló kérelmezheti az eljáró 
hatóságnál a sportlövészet céljából történő lőfegyver tartására (illetve a tartás megújítására) 
vonatkozó engedély megadását, aki a rendszeres sporttevékenysége alapján saját tulajdonú 
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lőfegyver tartására vonatkozó MDLSZ javaslattal rendelkezik. A sportoló a honlapon keresztül 
terjeszti elő a javaslat megadása iránti kérelmét, és a sportolót leigazoló Sportegyesület 
jóváhagyását követően kerül kiállításra a javaslat, amely feltöltése kerül a versenyző 
felhasználói fiókjába.  

 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 20. § (1) bekezdés, 253/2004. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet 23. §-a). 

 
Az adatkezelés célja: a saját tulajdonú lőfegyver tartására (tartás megújítására) vonatkozó 
javaslat megadása a minősített versenyző részére.  

 
A kezelt adatok köre: a kérelmező vezetékneve, keresztneve, születési neve, születési helye és 
ideje, anyja neve, a személyazonosságát igazoló igazolvány típusa és száma, foglalkozása, 
állampolgársága, lakcíme, a fegyvertárolás helye, az igényelt fegyver típusa, a már 
rendelkezésére álló fegyverek száma, a kérelmezőt leigazoló Sportegyesület neve, a 
Sportegyesületbe való belépés ideje,  

 
Az adatkezelés időtartama: a javaslat kiállítását követően az MDLSZ a javaslatot archiválja és a 
kiállítástól számított 5 évig tárolja. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
2.6.  Eredményjegyzék 

 
Az MDLSZ által működtetett amatőr versenyrendszerben megrendezésre kerülő versenyekről 
a verseny lebonyolító Sortegyesületnek eredményjegyzéket és jegyzőkönyvet kell készítenie, 
amit megküld az MDLSZ részére. Az MDLSZ valamennyi eredményjegyzéket közzéteszi a 
honlapján. 
 
Az adatkezelés jogalapja az MDLSZ jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). 
 
Adatkezelő jogos érdeke: az MDLSZ jogszerű érdeke, hogy a versenyrendszert működtetni 
tudja, amely megköveteli, hogy hogy a mérkőzésen részt vettek körét, a mérkőzésen 
történteket és az eredményeket az MDLSZ nyilvántartsa. 

 
Az adatkezelés célja: a versenyrendszer eredményeinek, megvalósulásának dokumentálása. 
 
A kezelt adatok köre: verseny helye és időpontja, vezetéknév, keresztnév, Sportegyesület 
neve, versenyengedély száma, versenyszám, elért eredmény. 

 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ az adatokat kutatási, történelmi és statisztikai okok 
miatt törlési határidő nélkül nyilvántartja. 
 
A személyes adatok forrása: az adatokat a versenyt lebonyolító Sportegyesület bocsátja az 
MDLSZ rendelkezésére. 
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Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 
 

2.7.  Minősítés 
 
A sportlövészet céljából történő lőfegyver tartására (illetve a tartás megújítására) vonatkozó 
engedély megszerzésének feltétele, hogy a versenyzőnek minősítéssel kell rendelkeznie. 
Bizonyos versenyeken a versenyző csak az előző versenyévben elért meghatározott minősítés 
megszerzése esetén vehet részt. A versenyt rendező Sportegyesületek által megküldött 
eredményjegyzékek alapján az MDLSZ a versenyen részt vevő sportolók felhasználói fiókjába 
feltölti a versenyző versenyen elért minősítését a versenyév végével pedig feltölti a sportoló 
következő versenyévre vonatkozó minősítését.   

 
Az adatkezelés célja, hogy dokumentált legyen a versenyzők minősítése. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az MDLSZ és a versenyt rendező tagi egyesület jogos érdeke (GDPR 
6. cikk (1) bek. f) pont). 
 
Adatkezelő és a versenyt rendező Sportegyesület jogos érdeke: az MDLSZ és verseny 
rendezésére jogosult Sportegyesület azon jogszerű érdeke, hogy a verseny a jogszabályban és 
a MDLSZ szabályzataiban meghatározott feltételek szerint kerülhessen lebonyolításra (Stv. 3. 
§-a, 19. § (1) bekezdése és 22. §-a), továbbá az MDLSZ azon jogszerű érdeke, hogy minősítés 
és a versenyeken való részvétel alapján megalapozottan adhassa ki a javaslatot a 
fegyverengedély kapcsán a versenyzőnek.  
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, lőfegyver fajtája, 
minősítéssel kapcsolatos adatok. 

 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ az adatokat kutatási, történelmi és statisztikai okok 
miatt törlési határidő nélkül nyilvántartja. 
 
A személyes adatok forrása: az eredményjegyzékeket a versenyeket lebonyolító 
Sportegyesületek bocsátják az MDLSZ rendelkezésére. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
3. Bírók és lövészetvezetők 
 
MDLSZ bírónak versenyengedéllyel rendelkező igazolt versenyző jelentkezhet szakágon belül. A bíróval 
szemben természetes elvárás, hogy ismerje a szakág szabályait, ezért a jelentkezőnek tanfolyamon kell 
részt vennie és sikeres vizsgát kell tennie. A sikeres vizsgát követően a bíró jelölt, mentor bírók 
felügyeletével végez bírói munkát, és a mentor bírók javaslata alapján a bírói bizottság döntése 
nyomán válhat bíróvá. A bíró a legalacsonyabb besorolásban kezdi meg tevékenységét az adott 
szakágban. A bíró az adott szakágban összegyűjtött valamennyi pontja alapján kerülhet magasabb 
besorolásba, ugyanakkor, ha az adott szakágban a meghatározott éves minimum pontot nem teljesíti, 
alacsonyabb besorolásba kerülhet.  
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3.1.  Bírói képzések 
 
Az MDLSZ bírói képzést (és továbbképzést) biztosít a versenyzők részére, amelynek a végén a 
jelentkezők vizsgáznak. 
 
Az adatkezelés célja, hogy képzéseken az arra jelentkező versenyzők vehessenek részt és 
tegyenek vizsgát. 
 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 20. § (1) bekezdés és 22. § (1) g) pont). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely és idő, anyja neve 
versenyengedély száma, szakág megnevezése. 

 
Az adatkezelés időtartama: a képzés vége, illetve az igazolvány kiállítása 

 
3.2.  Bírói igazolvány 

 
Az adatkezelés célja a sikeres képzési vizsgát tett jelentkező részére a bírói igazolvány kiállítása. 
 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 20. § (1) bekezdés és 22. § (2) a) pont). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, fénykép. 
 
Az adatkezelés időtartama: a bírói igazolvány kiállítása. 

 
3.3.  Bírói adatbázis 

 
Az adatkezelés célja, hogy az MDLSZ a bírók adatait nyilvántartsa. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az MDLSZ azon jogos érdeke, hogy a bírókra vonatkozó szabályzatot 
érvényesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).  
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, szakág megnevezése, 
besorolása, mentor státusz. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ versenyrendszerében szereplő bíró nyilvántartása végig 
kíséri a bíró életútját, így az adatok a bíró haláláig kerülnek kezelésre. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 
 

3.4.  Bírói pontjegyzék 
 
Az adatkezelés célja, hogy dokumentált legyen a bírók pontjainak száma. 
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Az adatkezelés jogalapja: az MDLSZ azon jogos érdeke, hogy a bírókra vonatkozó szabályzatot 
érvényesíteni tudja (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).  

 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, elért pontok száma, 
szakág megnevezése. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ az adatokat kutatási, történelmi és statisztikai okok 
miatt törlési határidő nélkül nyilvántartja. 
 
A személyes adatok forrása: a versenyző adatait az Sportegyesület bocsátja az MDLSZ 
rendelkezésére, amely a versenyt lebonyolította 
 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ versenyrendszerében szereplő bíró pontjegyzéke végig 
kíséri a bíró életútját, így az adatok a bíró haláláig kerülnek kezelésre. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
3.5.  Lövészetvezetői képzések 

 
Az MDLSZ lövészetvezetői képzést biztosít a versenyzők részére, amelynek a végén a 
jelentkezők vizsgáznak. 
 
Az adatkezelés célja, hogy képzéseken az arra jelentkezők részt vehessenek a képzésen és 
letehessék a lövészetvezetői vizsgát. 
 
Az adatkezelés jogalapja: közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bek e) pont, Stv. 20. § (1) bekezdés, 49/2004. (VIII. 31.) BM 
rendelet 5. § (2) bekezdés). 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, születési név, születési hely és idő, anyja neve 
versenyengedély száma, szakág megnevezése. 

 
Az adatkezelés időtartama: a képzés vége, illetve a vizsgalap (lövészetvezetői bizonyítvány) 
kiállítása. 

 
4. Verseny 
  
Az MDLSZ kizárólag amatőr versenyrendszert működtet, hivatásos vagy vegyes bajnoksága nincs. 
Minden egyes képviselt sportágnak (szakágnak) önálló versenyrendszere van. A leigazolt sportolók 
kizárólag versenyengedély birtokában, érvényes sportorvosi engedéllyel vehetnek részt a versenyeken. 
Versenyt az MDLSZ, illetve az MDLSZ jóváhagyásával MDLSZ tag Sportegyesületek rendezhetnek. 
 

4.1. Versenyre történő jelentkezés  
 

A versenynaptárban kiírásra került versenyekre a felhasználói fiókkal rendelkező sportoló tud 
az MDLSZ honlapján keresztül az adott versenyre jelentkezni.  
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Az adatkezelés jogalapja az MDLSZ jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). 
 
Adatkezelő jogos érdeke: az MDLSZ jogszerű érdeke, hogy a versenyrendszert működtetni 
tudja, amely megköveteli, hogy hogy a mérkőzésen részt vettek körét az MDLSZ nyilvántartsa. 
 
Az adatkezelés célja, hogy a verseny lebonyolítása érdekében rögzítse a versenyre jelentkezett 
sportolók adatait és tájékoztatást nyújtson a verseny időpontját illetően a versenyzőknek. 
 
A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, kategória, a versenyző 
fényképe, sportorvosi igazolás érvényességi ideje. 
 
Az adatkezelő az érintett adatait (vezetéknév, keresztnév, versenyengedély száma, kategória, 
a versenyző fényképe, sportorvosi igazolás érvényességi ideje) a verseny rendezését 
lebonyolító MDLSZ tag Sportegyesület felé továbbítja. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az MDLSZ az adatokat kutatási, történelmi és statisztikai okok 
miatt törlési határidő nélkül nyilvántartja. 
 
Adatfeldolgozók: Az MDLSZ ezen tevékenység ellátásához adatfeldolgozót vehet igénybe. Az 
adatfeldolgozó nevét, elérhetőségét és az ellátott tevékenység leírását az IV. pont tartalmazza. 

 
5. Webfelülettel kapcsolatos adatkezelések 
 

5.1. Szerver naplózása 
 
Az mdlsz.com honlap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít. 
 
A portálok html kódja az MDLSZ-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre 
mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó 
számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való 
közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer 
adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek 
gyűjteni. 
  
Az mdlsz.com weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és 
auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.  
 
A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen 
ad részletes felvilágosítást. 
 

5.2.  Cookie-k (sütik) 
 
Az MDLSZ és egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából 
a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi 
internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett 
sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális 
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látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a MDLSZ vagy a külső 
szolgáltató cookie-ját használják.  
 
Az mdlsz.com honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a 
Google Analytics kezel cookie-t. 
 
A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies 
címen kérhető bővebb tájékoztatás. 
 
A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy 
alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik 
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az 
Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés 
megnevezéssel van lehetőség. 
 

6. Egyéb adatkezelések 
 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk versenyzőinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek, 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkereshetik a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetséget. 
 

IV. Adatfeldolgozók 
 
e-Communication Kft. (1141 Budapest, Vízakna u. 4.): online tárhely biztosítása, rendszergazdai 
feladatok. 
 
V. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
Az MDLSZ a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, 
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó 
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési 
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű 
adatbiztonságot garantálják. 
 
Az MDLSZ a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg 
és üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
- változatlansága igazolható (adatintegritás); 
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. 

 
Az MDLSZ az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen 
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megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné 
válás ellen.  
 
Az MDLSZ a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi 
– közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.  
 
Az MDLSZ a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti 
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel 
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.  
 
Az MDLSZ az adatkezelés során megőrzi 

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
- a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 
- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 

valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 
 

AZ MDLSZ és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt 
védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az 
üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól 
(POP3, SMTP, HTTP, FTP, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, 
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, 
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle 
elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést 
rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A 
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának 
ellenőrzését is. 
 
 
VI. Az érintett jogai  
 
Az adatkezelő jelen adatkezelési szabályzat révén tájékoztatja az érintetett, hogy az alábbiak szerint 
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, továbbá az alábbiak szerint jogosult az adathordozhatósághoz, valamint az 
személyes adatainak kezelése elleni tiltakozáshoz. 
 

1.  Hozzáférési jog 
 
Az MDLSZ az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy személyes adatainak kezelése 
folyamatban van-e. A tájékoztatás kérhető e-mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen 
az érintett e-mail címének megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 
egy hónapon belül, írásban válaszol arra vonatkozóan, hogy az érintett személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. Amennyiben az adatkezelőtől kapott visszajelzés alapján 
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megállapítható, hogy az érintett személyes adatainak kezelése folyamatban van, az adatkezelő az 
alábbiakról nyújt tájékoztatást: 

 
- az adatkezelés céljai; 
- az érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek, vagy azon címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték, vagy 

közölni fogják; 
- a személyes adat tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai; 
- a személyes adatok helyesbítésével, törlésével, a személyes adat kezelésének korlátozásával 

és a személyes adatok kezelése elleni tiltakozással kapcsolatos jogosítványaival kapcsolatos 
tájékoztatás nyújtása; 

- felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásával kapcsolatos tájékoztatás; 
- a személyes adat megszerzésével kapcsolatos forrásokra vonatkozó minden elérhető 

információ nyújtása, ha a személyes adatot az adatkezelő nem az érintettől gyűjtötte. 
 

2.  Helyesbítéshez való jog 
 

Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó 
pontatlan személyes adatot, amennyiben a kérésben a valóságnak megfelelő adatot az érintett 
megadta, illetve az adatkezelés céljára tekintettel kiegészíti a hiányos személyes adatot, 
amennyiben az érintett kiegészítő nyilatkozatában a hiányzó adatot megadta.  A kérelem 
előterjeszthető e-mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen az érintett e-mail címének 
megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, e-
mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 

 
3.  Törléshez való jog 

 
Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó 
személyes adatot, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
- a személyes adatra már nincs szűkség abból a célból, amely miatt gyűjtötték vagy más módon 
kezelték; 
- az érintett visszavonta a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását és az adatkezelésre 
nincs más jogalap; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

 
A személyes adat nem törölhető, amennyiben annak kezelésére az alábbi okok miatt szükség van: 

 
- személyes adatok kezelését előíró az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése 
keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 
- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatás és statisztikai célból; 
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 
A törlés iránti kérelem előterjeszthető e-mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen az 
érintett e-mail címének megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 
egy hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 
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4.  Korlátozáshoz való jog 

 
Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül korlátozza az adatkezelést ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás időtartama az 
adatkezelő általi ellenőrzés ideje); 
- az adatkezelés jogellenes, de az érintett a törlés helyett az adat felhasználásának korlátozását 
kéri; 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez érvényesítéséhez, védelméhez; 
- az érintett tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges 
adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás időtartama annak a megállapításnak az ideje, 
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben). 

 
Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével, csak 
az érintett hozzájárulásával, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
más személy jogainak védelme érdekében, valamint fontos közérdekből lehet kezelni. 

 
A korlátozás iránti kérelem előterjeszthető e-mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen 
az érintett e-mail címének megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 
egy hónapon belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 

 
5.  Adathordozhatósághoz való jog 
 
Adatkezelő az érintett kérésére a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
adatot, széles körben használt, géppel olvasható formátumban rögzített változatban az érintettnek 
(vagy az érintett által megjelölt másik adatkezelőnek) megküldi ha az az adatkezelés jogalapja 
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, vagy szerződés teljesítésén alapul és az adatkezelés 
automatizált módon történik. 
Az adatok géppel olvasható formában történő megküldése iránti kérelem előterjeszthető e-
mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen az érintett e-mail címének megadásával. 
Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül, e-mailben 
tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 

 
6. Tiltakozáshoz való jog 

 
Az adatkezelő, az érintett azon kérésére, amelyben az érintett a saját helyzetével kapcsolatban 
kifejtett okból tiltakozik az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges adatkezelés ellen, az adatkezelő a személyes adatot nem kezeli tovább. 

 
Az adatkezelő a kérelem benyújtását követően bizonyíthatja, hogy az adatkezelést olyan jogos 
indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett által kifejtett érdekekkel szemben, 
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
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A tiltakozás előterjeszthető e-mailben az adatvedelem@mdlsz.com e-mail címen az érintett e-mail 
címének megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon 
belül, e-mailben tájékoztatja az érintetett a meghozott intézkedésről. 

 
Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett fenti 1-6. 
pontokkal kapcsolatos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege 
miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért 
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
 
Az adatkezelő megtagadhatja az érintett fenti 1-6. pontokkal kapcsolatos jogainak gyakorlására 
vonatkozóan előterjesztett kérelem teljesítését, ha bizonyítja, hogy az érintetett nem áll módjában 
azonosítani. 
 
Amennyiben az adatkezelő az érintett azonosítására képes, de megalapozott kétsége merül fel azzal 
kapcsolatosan, hogy a kérelem az érintettől származik, a kérelmet előterjesztőt a 
személyazonosságának igazolására hívhatja fel. 
 
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát a fenti 1-5. pontban 
meghatározott egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a 
kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
 
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
 
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. 
 
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 
bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken 
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, 
az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett 
másként kéri. 
 
VII. Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése  
 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi 
incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóság részére az adatvédelmi 
incidenst, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg 
kell jelölni a késedelem okát. A felügyeleti hatóság részére történő bejelentés legalább a következő 
információkat tartalmazza:  
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-  az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek kategóriáit és a személyes adatok hozzávetőleges 
számát; 
- a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét; 
- az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 
- a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására. 
 
Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések 
ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi 
adatokat tartalmazza:  
 
- az incidenshez köthető releváns tényeket; 
- az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait; 
- az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket. 
 
A nyilvántartásban szereplő adatokat adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig 
őrzi meg. 
 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 
és szabadságaira nézve az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával az 
incidensről történt tudomásszerzést követően az adatkezelő a honlapján tájékoztatja az érintetett az 
adatvédelmi incidensről, amely során ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a kapcsolattartó 
nevét és elérhetőségét, az adatvédelmi incidensből származó valószínűsíthető következményeket és 
ismerteti az adatvédelmi incidens kezelésére megtett vagy tervezett intézkedéseket. 
 
VIII. Jogorvoslat 
 
Az érintett jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, ha a rá vonatkozó 
adatok kezelése során az adatkezelő megsérti a GDPR rendelkezéseit. Panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
T: +36 (1) 391-1400. 
E: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A hatáskörrel 
rendelkező bíróság az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék. 


