
Adatvédelmi tájékoztató 

NDHSZ partnerségi egyeztetés 
 

A Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (NDHSZ) – együttműködésben az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Sportért Felelős Államtitkárságával és az EMMI Európai Uniós 

Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságával – 2020. december 17-én online konferenciát és 

workshopot tart a diák-, hallgatói és szabadidősport területén megvalósult és jelenleg zajló jó 

gyakorlatokról és a projektek előrehaladásáról, illetve bemutatja a 2021–2027 közötti európai uniós 

fejlesztéspolitikai időszakban tervezett fejlesztéseket (a továbbiakban: Konferencia). 

A Konferencián történő részvétel a megadott weboldalra történő bejelentkezéssel történik, amely 

során személyes adatokat kell megadni. Ezen személyes adatok kezelése az Európai Unió Általános 

Adatvédelmi Rendeletében (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a 

továbbiakban: GDPR) foglaltaknak megfelelően történik, az alábbiak szerint. 

 

Adatkezelő 
Neve: Nemzeti Diák-, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség 

Székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. 

E-mail címe: iroda@ndhsz.hu  

Weboldal: www.ndhsz.hu  

 

Adatkezelés 
A Konferencián résztvevő személyek önként hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes 

adataik az Adatkezelő nyilvántartásába kerüljenek, és azokat az Adatkezelő minden további engedély 

és ellenszolgáltatás nélkül kezelje. 

18 év alatti kiskorú személy hozzájárulása kizárólag a törvényes képviselője hozzájárulása esetén 

érvényes! 

 

Adatkezelés célja 
- a Konferencián történő részvétellel kapcsolatos adminisztráció; 

- a Konferenciáról történő tájékoztatás; 

- a diák-, hallgatói és szabadidősport programok és jó gyakorlatok szakmai bemutatása, az 

egészséges, mozgásban gazdag életszemlélet népszerűsítése. 

 

Adatkezelés jogalapja 
A személyes adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapul. 

 

Adatkezelés időtartama 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a Konferenciát követő 5 évig kezeli. 

 

Adattovábbítás 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős 

Államtitkársága és az EMMI Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága részére 

továbbítja, ezen túlmenően pedig kizárólag jogszabályban meghatározott célból és esetben 

továbbíthatja harmadik fél részére. 

 

 

mailto:iroda@ndhsz.hu
http://www.ndhsz.hu/


Az érintettek jogai 
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek GDPR-ban, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogaikkal 

(előzetes tájékozódáshoz, hozzáféréshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához, törléshez való 

jog), továbbá jogsérelem esetén az illetékes bírósághoz, valamint panasszal és jogorvoslati 

lehetőséggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

Telefon: +36 1 391 1400  

Telefax: +36 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 
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