
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 
nyilvántartási szám: 01-07-0000022, adószám: 19012504-2-42, a továbbiakban: MKOSZ), mint a 
www.kosarsport.hu weboldal kizárólagos üzemeltetője ezúton tesz közzé az adatvédelmi és adatkezelési 
elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen adatkezelési tájékoztató a nevezett honlapon 
közzétételre kerül.  

 
1. Az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) adatai 
 

Az Adatkezelő neve: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Az Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Az Adatkezelő e-mail címe: mkosz@hunbasket.hu 
Az Adatkezelő telefonszáma: (1) 460 8625 

 
2. Az adatkezelés jogalapja 

 
Az MKOSZ által meghirdetett versenyrendszer vonatkozásában játékengedéllyel (a továbbiakban: 
Játékengedély) rendelkező játékosok (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok) – kiskorú Játékos esetén a 
törvényes képviselő által – személyes adataik kezeléséhez a játékengedély megszerzése feltételeként ún. 
alávetési nyilatkozatot írnak alá, melyben hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Adatkezelő a 
www.kosarsport.hu oldalon kezelje (a továbbiakban: Adatkezelés).  

 
3. Az Adatkezelés célja és időtartama 

 
3.1 Az Adatkezelés célja a Játékosok Játékengedély szerinti játékjogosultságának megismerhetősége és 

ellenőrizhetősége, továbbá az MKOSZ Játékosok versenyeztetésével kapcsolatos jogszabályi 
kötelezettségeinek betartása.  

3.2 Az Adatkezelés a 2.1 pontban meghatározott cél fennállásig tart, illetve ameddig az a 
www.kosarsport.hu honlapról törlésre nem kerül.  

3.3 Az Adatkezelő kizárólag a Játékos olyan adatait kezeli, amelyek az Adatkezelés céljának 
megvalósításához elengedhetetlenek és annak elérésére alkalmasak. Az Adatkezelő vállalja, hogy 
ezeket az adatokat csak az Adatkezelés céljának megvalósításához szükséges mértékben és 
időtartamra kezeli, az erre vonatkozó jogszabályok – különösen az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) – rendelkezéseinek 
figyelembe vétele mellett.  

4. A Játékos, illetve harmadik személyek Adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Tájékoztatás kérése 
 
A Játékos kérésére az Adatkezelő – a lehető legrövidebb időn, de legfeljebb a kérés kézhezvételétől 
számított 25 napon belül – tájékoztatást ad a Játékos általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az 
Adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az Adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás 
jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás e-mailben kérhető a [mkosz@hunbasket.hu] címen, vagy postai 
úton. 
 



Helyesbítés 
 
A Játékos személyes adatainak módosítását és helyesbítését a fenti módon, a helyes adatok megadásával 
egyidejűleg bármikor kérheti, és ezen kérésnek az Adatkezelő haladéktalanul köteles eleget tenni és erről a 
Játékost értesíteni.  Ha a Játékos bármely személyes adata a valóságnak nem felel meg és a valóságnak 
megfelelő adat az Adatkezelőnek hitelt érdemlő módon tudomására jut, az adatot az Adatkezelő jogosult 
helyesbíteni és erről köteles a Játékost tájékoztatni. Ugyanakkor az Adatkezelőnek nem feladata a 
megadott adatok valóságtartalmának, pontosságának ellenőrzése.  
 
Törlés 
 
Az Adatkezelő jogosult – és a személyes adatok esetében köteles – törölni az adatokat, különösen akkor, 
ha a kezelésük jogellenes; ha az érintett az adatok törlését kéri; az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot 
jogszerűen nem orvosolható – , feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, 
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve, ha az adatok törlését a 
bíróság vagy az Infotv.-ben meghatározott illetékes hatóság elrendelte. 
 
Az Adatkezelő köteles az adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről tájékoztatni 
az érintett Játékost, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, 
kivéve, ha ez a Játékos érdekeit sérti. 
 
Kifogás 
 
A Játékos az Adatkezeléssel kapcsolatos kifogásaival fordulhat közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden 
tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések kivizsgálása, és megszüntetése érdekében. 
 
Tiltakozás 
 
A Játékos jogosult az Adatkezelőnél tiltakozni a személyes adatának kezelése ellen különösen akkor, ha a 
személyes adat felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik; illetve, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az 
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; továbbá 
törvényben meghatározott egyéb esetben. Az Adatkezelő a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak 
megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Játékos a döntéssel 
nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a kérelmező a döntés közlésétől, illetve a 
döntésre nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
A Játékos a jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén az Adatkezelő és – egy 
esetleges adatátadás esetén – az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat. 
 
Az Infotv. szerint meghatározott esetekben a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a 
területileg illetékes törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Játékos választása szerint – az Adatkezelő 
székhelye, illetve a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
 
Bárki bejelentheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, hogy személyes adatok 
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 



 
5. Az Adatkezelő kötelezettségvállalásai 

 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, 
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok 
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, 
hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat Játékos hozzájárulása alapján továbbítja vagy 
átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne 
hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.  
 
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül ne sérüljenek, illetve 
semmisüljenek meg.  
 
Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges (szenzitív) adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az 
egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 
 


