
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

BEVEZETÉS 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Országos Haditorna Verseny (a továbbiakban: 

Verseny) adatkezelésekről nyújt tájékoztatást az egyes adatkezelési célokra tekintettel. A Verseny megszervezé-

séért, valamint koordinálásáért felelős katonai szervezet a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi 

Nyilvántartó Parancsnokság (a továbbiakban: Adatkezelő). Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az 

adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, sem profilalkotás. 

A Tájékoztató 

− az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetesszemélyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), 

− a személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggőfeladatok irányításáról és 

felügyeletéről, valamint az ezekhez kapcsolódó egyestevékenységek eljárási rendjéről szóló 2/2019. (I. 24.) HM 

utasítással (a továbbiakban: Utasítás), 

− az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény (a továbbiak-

ban: Infotv.),− és a Verseny szervezése és lebonyolítása szempontjából releváns további jogszabályokfigyelembe-

vételével készült. 

A Tájékoztató 2020. június 01. napjától kezdve visszavonásig hatályos, a Versennyel kapcsolatban megvalósított 

adatkezelések vonatkozásában. A Tájékoztató folyamatosanelérhető az alábbi WEB címről: www.honvedelem.hu 

Budapest, 2020. 06. 01. 

1. Az adatkezelő megnevezése 

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.; te-

lefonszám: 06-1-236-5235; e-mail cím: kiknyp@hm.gov.hu  

Az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Szűcs Imre ezredes parancsnok, cím: 1134 Budapest, Dó-

zsa György út 51.; telefonszám: 30/627-1732; email cím: szucs.imre@mil.hu     

Az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dávid Szabina hadnagy (Informatikai, információ és adatvédelmi 

részleg, adat, információvédelmi tiszt) levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.; telefonszám: 06-70-

388-0500 E-mail: david.szabina@mil.hu 

2. Adatkezelések 

2.1. Regisztráció céljából kezelt személyes adatok 

A Versenyen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak 

szerint kezeljük: 

− Kezelt személyes adatok: 

a) 18. életévét betöltött versenyző esetén: név, anyja neve, lakóhely, évfolyam, iskola neve, születési hely és 

idő, e-mail cím, telefon. 

b) 18. életévét be nem töltött versenyző esetén: 

• Fiatalkorú kezelt személyes adatai: név, anyja neve, lakóhely, évfolyam, iskola neve, születési hely és 

idő, e-mail cím, telefon. 

• Törvényes képviselő kezelt személyes adatai: név, születési hely, idő, személyi igazolvány száma, szü-

letési név, anyja neve, lakóhely. 

− Adatkezelés célja: regisztráció és azonosítás. 

− Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

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

− Adatkezelés időtartama: a Verseny lebonyolítása, valamint a törlési kötelezettség beállta. 
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2.2. A Versennyel kapcsolatos tájékoztatás céljából kezelt személyes adatok 

A Verseny szervezéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás, 

kommunikáció. Az esetleges helyszín-, időpont- és programváltozásokra vonatkozó naprakész információk át-

adása nélkül ugyanis ellehetetlenülne a Verseny színvonalas megtartása, illetve az azon való részvétel. Ennek 

megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük: 

− Kezelt személyes adatok köre: lásd. a 2.1. pontban. 

− Adatkezelés célja: a Versennyel kapcsolatos információk, tájékoztatás nyújtása. 

− Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

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

− Adatkezelés időtartama: a Verseny lebonyolítása, valamint a törlési kötelezettség beállta. 

2.3. Képmás, videó felvételkészítés céljából kezelt adatok 

A megrendezésre kerülő Versenyhez, valamint azzal kapcsolatos hírek közléséhez a megjelölt honvédségi szerve-

zet kommunikációs feladatok ellátásával megbízott képviselője a HM Kommunikációs Osztály (Budapest V. Ba-

laton út 7-11. hm.sajtoosztaly@hm.gov.hu, +36-30-999-2118) és a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B,, info@hmzrinyi.hu, 06-1-459-5305) 

képmás és videó készítésével megbízott munkatársai képmásokat és videókat kívánnak a Verseny ideje alatt a 

résztvevőkről készíteni és felhasználni. 

− Kezelt személyes adatok köre: képmás, videó felvétel. 

− Adatkezelés célja: a Verseny népszerűsítése, az azzal kapcsolatos hírek közlésének, képmásával, videóval tör-

ténő kiegészítése az érdeklődő figyelmének felhívása érdekében. 

− Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 

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

− Adatkezelés időtartama: az adatok kezelése a cél megvalósulásáig tart. 

3. Adatbiztonság 

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő a munkakörébe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges 

mértékben jogosult. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést mely az 

adatok biztonságát garantálja. 

3.1. Szervezési intézkedések 

Az Adatkezelő az informatikai rendszereikhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé, a 

hozzáférések kiosztásánál érvényesül „a szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai 

rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek 

megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgálta-

tásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból 

nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai és informá-

ció biztonsági ismeretekkel. 

3.2. Technikai intézkedések 

Az Adatkezelő az adatokat saját eszközökön, adatközpontban tárolja, az adatokat tároló informatikai eszközöket 

az Adatkezelő elhatároltan, külön, zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéséhez kötött be-

léptető rendszerhez védetten. 

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belé-

pési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az 

Adatkezelő több helyen tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmi-

süléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől. 

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a 

küldő támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhe-

tetlen külső elérést az Adatkezelő távoli asztali elérésen (RD) keresztül éri el. 

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftverjeink folyamatosan megfeleljenek a piaci mű-

ködésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk 

ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekö-

vetkezett incidensek (pl.: a jogosulatlan hozzáférés). Az Adatkezelő szervere a tárhely szolgáltató elkülönített, 

dedikált szerverén, védetten és zártan található. 
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A 2.1.-2.3. pontban felsorolt célokból kezelt személyes adatokhoz a Magyar Honvédség Open Network szolgá-

latatáspark üzemeltetéséért felelős Infokommunikációs Részleg férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más ha-

tóság előtt eljárás indul, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a 

hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz. 

4. Az Ön jogai 

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság 

követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti sze-

mélyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavon-

hatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön 

tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek. Az adatke-

zelés teljes időtartama alatt élhet az alább felsorolt jogaival. 

4.1. Hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon 

az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást: − személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e,  

− az adatkezelés céljai, 

− az érintett személyes adatok kategóriái, 

− azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy 

közölni fogják, 

− a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, 

− az Ön jogai, 

− az Ön jogorvoslati lehetőségei. 

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésre 

bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel 

olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátják rendelke-

zésre. A másolat igénylése ingyenes. 

4.2. Helyesbítés 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, 

Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a való-

ságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adat-

kezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérhetik ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának iga-

zolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az 

Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével 

– ideiglenesen felfüggeszti. 

4.3. Törlés 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, 

Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll: 

− a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, 

− aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében. 

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének 

kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmi-

síti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kö-

telezettségek alapján is fennállhat.  

4.4. Az adatkezelés korlátozása 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségei keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, 

Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:  

− aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége 

tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást, 
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− a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez. Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban 

az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha Ön tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez 

esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának el-

lenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak-e az adatkezelés folytatásának fel-

tételei. A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak 

tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben 

lehet kezelni: 

− az érintett hozzáárulása alapján, 

− jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, 

− más természetes vagy jogi személyes jogainak védelme, 

− fontos közérdek. 

A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt. 

4.5. Adathordozhatóság 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, 

Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását, azok további, Ön által meghatározott felhasználása 

érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsák 

a személyes adatait. E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, szerződése teljesítése érdek-

ében kezelt személyes adatokra korlátozódik. Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár 

automatikusan a személyes adatok Adatkezelő rendszereiből való törlésével. 

4.6. Tiltakozás 

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai 

regisztráció céljából történő kezelése ellen. 

5. Az Ön jogorvoslati lehetőségei 

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait 

esetleg, ha jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, 

több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet. 

5.1. Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei 

Név: Dávid Szabina hadnagy (Informatikai, információ és adatvédelmi részleg, adat, információvédelmi tiszt) le-

velezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.; telefonszám: 06-70-388-0500 E-mail: david.szabina@mil.hu 

5.2. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36-1-

391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu Online ügyindítás: 

www.naih.hu/online-uegyinditas.html  

5.3. Bírósági jogérvényesítés 

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá a bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége 

miatt. A perre a GDPR, az Infotv, illetve Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint az érintett lakóhelye szerint törvényszék előtt is megindít-

ható. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/tor-

venyszekek. 
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