Műegyetemi Atlétikai és Football Club
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KIJÁRÁSI TILALOMMAL KAPCSOLATOS IGAZOLÁS
A MAFC a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen
dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A
2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további
információkat Adatkezelő Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető:
http://mafc.hu/gdpr
1. Az Adatkezelő
Az Ön adatait a Műegyetemi Atlétikai és Football Club (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3., +36 1 463
2541, Györke Gábor adatvédelmi referens, gdpr@mafc.hu ) kezeli.
2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása
A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2020. november 9. napján kijárási tilalmat vezetett be, mely alól a
természetes személyek a rendeletben felsorolt esetekben mentesülnek. A mentesülést okirattal
szükséges igazolni. Az okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a Kormány
hivatalos honlapján közzétette.

3. § (1) Este 8 óra és reggel 5 óra között – e rendeletben meghatározott kivétellel – mindenki
köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően
a) egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint
életvédelmi céllal,
b) munkavégzés céljából,
c) a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, valamint a munkavégzés helyéről a
lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából és
d) a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportoló számára tartott
da) edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából,
db) edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából,
dc) edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a
szálláshelyre történő közlekedés céljából
este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely
elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között
megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen
tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500
méteres körzete nem hagyható el.
(4) A települési önkormányzat saját hatáskörben dönthet a kutyafuttató bezárásáról.
(5) A (2) bekezdés b)–d) pontja szerinti eseteket okirattal szükséges igazolni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti okirat tartalmi követelményeit a közbiztonságért felelős miniszter a
Kormány hivatalos honlapján közzéteszi.
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(7) Az (5) bekezdésben meghatározott – a (6) bekezdés szerinti tartalmi követelményeknek
megfelelő – okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a (2) bekezdés b)–d) pontja
szerinti okból a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen
történő tartózkodás.
Adatkezelő a rendelet 3. § (2) bekezdése alá tartozó esetekben igazolást állít ki érintett részére a kijárási
tilalom alóli mentességi igazolása érdekében. Adatkezelő ennek érdekében kezeli az érintett alábbi
adatait:
Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

név
azonosítás
személyi igazolvány / útlevél / kártya formátumú azonosítás
vezetői engedély száma
lakcím / tartózkodási hely / szálláshely
jogosultság igazolása

Adatkezelés
jogalapja
Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés b) pont –
munkaszerződés,
sportolói szerződés
teljesítése
azzal,
hogy az adatok
körét
a
minisztérium által
közzétett
minta
határozza meg

Az adatokat Adatkezelő nem tárolja, az igazolást átadja érintett részére.
Adatkezelő nyilvántartást vezet a kiadott igazolásokról. A nyilvántartást a veszélyhelyzetre vonatkozó
szabályok megszűnését követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli.
3. Az Ön jogai
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak:
- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken.
Kérelem benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.
További tájékoztatásért kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein.
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400,
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a
törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek)
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy
vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein.
Dékány Donát
elnök
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