
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ  
  
 
  
1. Általános jogi közlemény 
 
A jelen adatvédelmi tájékoztató a Future Stars FC Kft. (mint Adatkezelő) által szervezett táborokkal,              

eseményekkel és az azokra történő jelentkezéssel, valamint az azokról való tájékoztatással           

kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó         

tájékoztatást tartalmazza. Azon természetes személyek adatait kezeljük, akik az általunk szervezett           

Eseményeken történő részvételre jelentkeznek. 

  

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az érintett hozzájárulása jogalapon tároljuk.  

 
2. Az adatkezelő adatai 
 

Cégnév: Future Stars FC Kft 

Cégjegyzékszám: 01-09-185464 

Adószám: 24844213-1-43 

Székhely:1095 Budapest Gát u 36. 

Postacím: 1095 Budapest Gát utca 36. 

Telefonszám: +36 (70) 556 0270 

E-mail: futurestars.bp@gmail.com 

Postacím: 1095 Budapest Gát u 36. 

 

3. Jogszabályi háttér 
 
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban, mint alapvető jogforrásra az Európai Unió Általános 

Adatvédelmi Rendeletére – 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 (általános adatvédelmi rendelet) –, a Rendelet angol nyelvű, 

rövidített elnevezése (GDPR) szerint hivatkozik.  

Az adatkezeléssel kapcsolatos további alapvető jogszabályok: 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.            

törvény, 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 

 

4. Az adatkezelés célja 
 



Az Adatkezelő elsősorban a táboroztatási tevékenységével kapcsolatban alapvetően olyan         

személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek az Adatkezelő által szervezett         

táboroztatással kapcsolatos szerződések létrehozásához és teljesítéséhez, valamint a        

szerződés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz. 

 

A személyes adatok különleges kategóriáinak, úgymint a táborozásban résztvevő gyermek          

egyes egészségügyi adatainak (a gyermek megfelelő egészségügyi állapotának igazolására         

szolgáló nyilatkozat adatai, továbbá ételérzékenység/gyógyszerérzékenység/allergia adatok)      

kezelése ugyancsak a táboroztatásra vonatkozóan létrejött szerződés teljesítéséhez        

szükségesek. 

  

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a táborban résztvevő gyermekekről a            

Szolgáltató az ÁSZF-ben leírtak szerint fénykép, illetve mozgókép felvételt készíthet, amelyet           

a későbbiek során marketing célra felhasználhat, kivéve ha az arra jogosult           

írásban(törvényes képviselő) kifejezetten arról nyilatkozik, hogy nem járul hozzá a táborban           

résztvevőről felvételek készítéséhez és azok megjelentetéséhez.  

 

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a személyes adatok megadása az Adatkezelő             

részére mindenkor önkéntes, de meghatározott adatok megadása hiányában, vagy az          

adatok pontatlansága esetén lehetséges, hogy az Adatkezelő nem lesz képes a megfelelő            

szerződés létrehozására, teljesítésére és/vagy kapcsolattartásra, ezért szükséges az        

Adatkezelő által kért adatoknak mindenkor pontos és hiánytalan megadása. 

 

Az Adatkezelő táboroztatási tevékenységével kapcsolatban kezelt személyes adatok a         

weboldal jelentkezési felületét (űrlap) kitöltő, vagy az ott megadott egyéb kapcsolattartási           

eszközök útján jelentkező természetes személyektől származhatnak. Tekintettel arra, hogy a          

táborozásban 16. életévét be nem töltött gyermekek vesznek részt, személyes adataikat,           

illetve az adatkezeléshez való hozzájárulást az Adatkezelő részére kizárólag a törvényes           

képviselő, a szülői felügyeleti jog gyakorlója adhatja meg. 

 

A személyes adat megadásával a személyes adatot közlő természetes személy szavatol azért,            

hogy a megadott személyes adatoknak az Adatkezelő részére történő rendelkezésre          

bocsátása jogszerű, az adatok megadásához megfelelő jogcímmel és jogalappal rendelkezik,          

továbbá, hogy az adatok valósak, pontosak és hatályosak. 

 

5. A kezelt adatok köre 
 

1. a táborozásban résztvevő gyermek személyazonosító adatai 

a. gyerek születési neve 

b. gyerek születési helye, dátuma 

c. anyja neve 



d. TAJ-szám 

e. lakcím 

2. kapcsolattartási adatok 

a. szülő e-mail címe 

b. szülő telefonszáma 

3. a táborozásban résztvevő gyermeknek a szerződés teljesítéshez szükséges 

személyes adatainak különleges kategóriái 

a. betegség, allergia 

b. speciális étrend információ 

4. számlázási adatok: számlázási cím 

5. kommunikációs adatok: a szerződéskötést megelőző, illetve a teljesítéssel        

kapcsolatos kiegészítő e-mailek, levelek tartalma 
6. tábor alatt készült fotók 

 

Kérjük, hogy minden esetben valós adatokat adjon meg. 

 

A fentieken kívül más adat megadását nem kérjük. 

 

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás 
 

Az Eseményeken történő részvétel, szerződés teljesítése céljából kezelt személyes adatokat          

egyes esetekben kizárólag a Társaságunk kezeli, egyes esetekben az MLSz részére továbbítja            

(a tábori regisztrációkkal kapcsolatos jogosultság ellenőrzése céljából). 

 

7. Adatkezelés időtartama 
 

A Társaság a 2., 3. pontban szereplő adatokat a tábor végével törli, a többi adatot a                

számviteli szabályok alapján 5 évig tárolja.  

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat csupán addig kezeli, ameddig arra a szerződéses            

kötelezettségek teljesítése, a szerződésből esetlegesen eredő igényérvényesítés, illetve az         

egyéb adatkezelési cél eléréséhez szükség van. Az adatkezeléshez történő kifejezett          

hozzájárulás esetén az adatkezelés addig tart, amíg az arra jogosult személy hozzájárulását            

vissza nem vonja. A személyes adatok az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó nyilvántartásaiból            

törlésre kerülnek, ha az adatkezelés célja megszűnik, illetve azokra már nincs szükség. 

 

8. Az adatkezelés alapelvei 
 

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés mindenkor az adatkezelésre vonatkozó 

alapelveknek úgymint 

- jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság 



- célhoz kötöttség 

- adattakarékosság 

- pontosság 

- korlátozott tárolhatóság 

- integritás és bizalmas jelleg 

elvének megfelelően történik. 

 
9. Adatok tárolása 
 

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk. 

 

10. Az adatkezelés jogalapjai 
 

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban             

meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja. 

 

Az Adatkezelő meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján a táboroztatással         

kapcsolatban személyes adatokat kezel: 

 

Szerződés: a táborozásban résztvevő gyermek és a törvényes képviselője személyes          

adatainak kezelése olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy          

az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére             

történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b)). 

Jogos érdek: a törvényes képviselő kapcsolattartási adatainak kezelése az Adatkezelő azon           

jogos érdekén is alapul, hogy az elősegítse a szerződő fél és az Adatkezelő közötti folyamatos               

kapcsolattartást a szerződés teljesítésének előmozdítása és figyelemmel kísérése érdekében         

(a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)). 

Jogi kötelezettség teljesítése: egyes személyes adatok kezelése (pl. a számlázással          

kapcsolatos adatok) jogszabályi (számviteli) kötelezettségek teljesítése miatt kötelező (GDPR         

6. cikk (1) bekezdés (c) pont). 

Hozzájárulás: az Adatkezelő minden esetben kifejezett, előzetes hozzájárulást kér olyan          

adatok kezeléséhez, amelyeket konkrét marketing célokból (marketing tartalmú        

tájékoztatásokkal, hirdetésekkel, reklámokkal kapcsolatban) kezel (GDPR 6. cikk (1)         

bekezdés (a) pont). 

 

11. Az adatkezeléshez kapcsolódóan érintettet megillető jogok 
 

Akinek az adatait az Adatkezelő kezeli (azaz az érintett, 16. életévét be nem töltött              

gyermekre vonatkozón a törvényes képviselő) kérheti az Adatkezelőtől a vonatkozó          



személyes adatokhoz való hozzáférést, a nyilvántartott adatok helyesbítését és törlését (ún.           

„elfeledtetéshez való jog”), valamint az adatkezelés korlátozását (különösen, ha az          

Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra az adatkezeléshez, vagy az adatkezelés           

jogellenes), és tiltakozhat meghatározott a személyes adatok kezelése ellen. 

Az érintett jogosult továbbá arra, hogy panaszt tegyen az adatkezeléssel kapcsolatos           

felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése           

megsérti a jogszabályi rendelkezéseket, és bírósághoz fordulhat a felügyeleti hatóság rá           

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem            

foglalkozik a panasszal. 

  

A felügyeleti hatóság, amelyhez a személyes adatok megsértése esetén jogorvoslati          

lehetőséggel, panasszal lehet fordulni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

telefon: +36 (1) 391-1400 

fax: +36 (1) 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

  

Az érintett ezen felül jogosult bírósági jogorvoslatra, ha megítélése szerint a személyes            

adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatkezeléssel        

kapcsolatos alapvető jogait. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. 

 

12. Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatos kérdések, észrevételek,       

kérelmek bejelentése az Adatkezelő részére 

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor. Az adatkezeléssel          

kapcsolatos kérdések, észrevételek, kérelmek közvetlenül a futurestars.bp@gmail.com       

e-mailcímre küldhetők meg. 

 

Jelen nyilatkozatot elfogadom és kijelentem, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU)             

2016/679 rendelete (GDPR) alapján készült Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam,        

megértettem és tudomásul vettem. Hozzájárulok, hogy a fentiekben megjelölt személyes          

adataimat az Adatkezelő, a fentiekben megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és          

felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok helyességének ellenőrzésére.         

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások           

megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

 

 

 

 


