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VÁRANDÓSSÁG BEJELENTÉSE 2022 

 
 

Név:    
 

Sportág:    
 

ADAMS ID:    

 
Szülés várható időpontja:  

Aktív sportolói státuszomat a 

várandósság ideje alatt 

fenntartom: 

□ igen □ nem 

Várandósságom ideje alatt 

edzésmunkát folytatok: 

□ igen □ nem 

Várandóssággal összefüggő 

betegség: 

 

 

 
Kelt: (hely), (év) (hó) (nap) 

 
 
 
 
 

 

Sportoló aláírása 
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(VÁRANDÓSSÁGOT BEJELENTŐ SZEMÉLY) 

 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar 

Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 

2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) tájékoztatást nyújtson a 

HUNADO által végzett adatkezelés elveiről és szabályairól, mielőtt az érintett a személyes 

adatait a  HUNADO rendelkezésére bocsátaná. 

 
Kérjük, a személyes adatai megadását megelőzően szíveskedjen elolvasni a jelen adatkezelési 

tájékoztatónkat. 

 
1. Az Adatkezelő 

 
Adatkezelő cégneve:  Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. 

Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99. 

Adatkezelő elérhetősége: +36 1 273 1715 

Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szabó Gergely Balázs 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@antidopping.hu 

 
2. Mi az adatkezelés jogalapja? 

 
Családi és utóneve és születési ideje vonatkozásában a Sportról szóló 2004. évi IV. 

törvény 4/A.§ (3) 1-2. pontja ad felhatalmazást a doppingellenőrzés részét képező 

eljárások lefolytatása érdekében az említett személyes adatai kezelésére. 

 
Az egyéb adatok tekintetében az Ön személyes, a jelen előzetes tájékoztatáson 

alapuló, önkéntes hozzájárulása. 

 
3. Mi az adatkezelés célja és milyen személyes adatok megadására van szükség? 

 
Amennyiben Ön nem vonul vissza a várandósság időtartamára, úgy a várandósság 

időtartama alatt továbbra is ellenőrizhető marad. A visszavonulás elhatározása az Ön 

saját döntése, ugyanakkor, ha Ön az aktív állapotban maradást választja, a HUNADO 

az Ön lehető legkisebb zavarásával kíván eljárni, az esetleges egészségügyi állapotának 

figyelembevételével (így különösen: veszélyeztetett terhesség, a várandósság utolsó 

heteivel kapcsolatos nehézségek, reggeli rosszullét, etc.). Az adatkezelés általános célja 

annak biztosítása, hogy az Ön doppingellenőrzése a személyes állapotához igazodva 

kerülhessen megszervezésre. 

 
Az adatkezelés konkrét célját az egyes adatokhoz rendelve alább találja: 
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Az érintett személyes adat Adatkezelés konkrét célja Továbbításra 

kerülhet-e az 

adat? 

Név, sportág, születési idő, 

ADAMS ID 

Az Ön azonosítása IGEN 

Szülés várható időpontja Miután Ön elméletben bármikor 

ellenőrizhető, az adatkezelés célja annak a 

biztosítása, hogy a szülés időpontját 

megelőzően és azt követően az Ön lehető 

legkisebb zavarásával járjunk el. 

IGEN 

Aktív sportolói státusz 

fenntartása 

Az Ön magánszférájának zavartalan 

biztosítása (amennyiben Ön a 

visszavonulást választja, Ön nem kerül 

ellenőrzésre). 

IGEN 

Edzésmunka folytatása Az Ön doppingellenőrzésének  személyes 

állapotához igazodó megszervezésre 

IGEN 

Várandóssággal összefüggő 

betegség 

Az Ön doppingellenőrzésének  személyes 

állapotához igazodó megszervezésre 

IGEN 

 

4. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok? 

 
Személyes adatait csak abban az esetben továbbíthatjuk másik személy számára, 

 
a) amennyiben az adattovábbításhoz Ön kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje a HUNADO-val kötelmi jogviszonyban lévő személy 

(így különösen a mintavételt szervező személy, doppingellenőr), továbbá az 

adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a HUNADO közötti kötelmi 

jogviszony teljesítése (pl. ügyfél-kapcsolat); 

b) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő és az adattovábbítás címzettjeként 

bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a HUNADO felé hivatalos megkeresését 

eljuttatja; 

 
5. Az Adatkezelő a személyes adatot - a doppingeljárásban irányadó általános elévülési 

időhöz igazodva - 10 éven át tárolja. 

 
6. Milyen jogok illetik Önt mint a személyes adatok jogosultját? 

 
Tájékoztatjuk, hogy Önt az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok 

illetik: 

a) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

b) kérelmezheti azok helyesbítését, jogellenes kezelés esetén azok törlését vagy 

kezelésének korlátozását, 

c) tiltakozhat személyes adatai jogellenes kezelése ellen, 

d) jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, 

illetve kérheti, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsuk. 

 
7. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt? 
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Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a 

HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai 

védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes 

bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Weboldal: http://naih.hu 
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