ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KIVÁLASZTÓ NAPON RÉSZTVEVŐK RÉSZÉRE
Tisztelt Résztvevő!
Tájékoztatjuk, hogy a Puskás Akadémia kiválasztó napon résztvevők személyes adatait A Felcsúti Utánpótlás
Neveléséért Alapítvány az alábbiaknak megfelelően kezeli:
Adatkezelő neve:
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Elérhetőségek:

Adatkezelés célja:

Adatkezelő:
§ postacím: 8086 Felcsút, Fő utca 176.
§ e-mail: akademia@pfla.hu
§ web: www.pfla.hu

Adatvédelmi tisztviselő:
§ név: p2m Informatika Kft.
§ postacím: 1062 Bp., Andrássy út 107.
§ e-mail: dpo@p2m.hu

Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
A Puskás Akadémia labdarúgó tehetségek és leendő akadémisták felkutatása és
kiválasztása érdekében kiválasztó napokat szervez. A kiválasztottakat – kiskorúak
esetén a szülőket vagy törvényes képviselőjüket – értesítjük kiválasztás esetén.
Ehhez kapcsolódóan a jelentkezésnél és a kiválasztási folyamat során személyes
adatkezelés valósul meg.

Kezelt adatok köre:

A fent megjelölt adatkezelési célok során az alábbi személyes adatait kezeljük:
A jelentkező neve, anyja neve, születési ideje és helye, labdarúgó klub tagsága, poszt,
magassága és súlya, szülő(k)/gondviselő(k) neve és elérhetőségi adatai
(telefonszám, e-mail).
Kezelt adatok a felmérés során a kiválasztás alapját szolgáló adatok is (például, de
nem kizárólag a motorikus képességek felmérése, edzői megfigyelések), illetve
betekintésre a jelentkezők által hozott orvosi alkalmassági igazolások.

Adatkezelés jogalapja:

A személyes adatait az Ön (illetve kiskorúak esetén a szülő/törvényes képviselőjének)
önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.
A kiválasztás során kép- és videofelvétel készül, melyet közzéteszünk
nyomtatványokban és online felületeken, valamint sugárzásra kerül a televízióban.

Adattárolás időtartama:

Az Ön személyes adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig (a kiválasztási folyamat
lezárultáig) kezeljük.

Adattovábbítás és
adatfeldolgozók:

Az Ön személyes adatait sikeres kiválasztás esetén az utánpótlás neveléséért felelős
Felcsút SE szervezet részére továbbítjuk, hogy az utánpótlás nevelésbe történő
felvétel megtörténhessen.

Érintetti jogok:

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről.
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az
adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát
az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése
automatizáltan történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre
bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály
által előírt kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.

Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben
személyes adatainak kezelését korlátozzuk.
Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseivel megkeresheti
adatvédelmi tisztviselőnket.
Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése
ellen.
Hatósághoz fordulás joga: Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslat érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeiken:
§ székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
§ levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
§ e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
§ honlap: www.naih.hu
Örömmel vesszük, ha panaszával elsőként hozzánk fordul, hogy azt mielőbb
kivizsgáljuk és orvosoljuk.
Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén (választása
szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat, amely soron kívül jár el. A bírósági eljárásról további információkat a
www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

