Adatkezelési tájékoztató
A juniorsportkft.hu weboldal felhasználói részére
Hatályos: 2020.07.01-től

1. Bevezetés
Jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy részletes információkkal szolgáljon
Önnek, Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. (továbbiakban: „Juniorsport Kft.”)
tulajdonában lévő http://juniorsportkft.hu weboldal használata során felmerülő
adatvédelmi tudnivalók iránt.
Arra törekedtünk, hogy egy átlátható, egyértelmű és teljes körű tájékoztatást nyújtsunk a
Juniorsport Kft. adatkezelési tevékenységéről. Jelen adatvédelmi tájékoztató minden
információt tartalmaz arról, hogy személyes adatait jelen weboldal látogatása, használata
során a Juniorsport Kft. hogyan használja, gyűjti, tárolja, együttesen kezeli.
Az Ön személyes adatainak védelme és önrendelkezési jogának tiszteletben tartása
számunkra kiemelten fontos! Ezért az Ön személyes adatait az Európai Parlament és Tanács
(EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletével (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
és az alkalmazandó további jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kezeli.
Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztatót azért, hogy a személyes adatok kezelésével
kapcsolatos minden ténnyel és információval tisztában legyen.

2. Adatkezelő
Adatkezelő neve: Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.
Székhelye: H-6000 Kecskemét, Izsáki út 1.
Cégjegyzékszáma: 03 09 131712
E-mail címe: info@juniorsportkft.hu
Telefonszáma: +36 76 500 320
Adatvédelmi tisztviselő neve: Szelei Tamás
E-mail címe: tamas@szelei.hu
Telefonszáma: +36 20 804 6510
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3. Adatfeldolgozó
Tárhelyszolgáltatás és weboldal üzemeltetés:
Adatfeldolgozó neve: AB Holding Kft.
Székhelye: H-6000 Kecskemét, Kőrösihegy 200.
Cégjegyzékszáma: 03 09 123952
E-mail címe: info@abholding.hu
Telefonszáma: +36 20 536 8728

4. A tájékoztató terjedelme
Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a http://juniorsportkft.hu weboldalt látogató felhasználók
személyes adatainak kezelésére (a továbbiakban: „Ön”)

5. A tájékoztató célja és személyes adatok kezelése
5.1.Tárhelyszolgáltatás
A tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver a weboldal minden egyes
látogatásakor automatikusan adatokat és információkat tárol el az adott számítógép
rendszeréről. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem
kapcsolja semmi egyéb – a felhasználó által megadott – személyes adattal. A
felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
Az adatkezelés célja: a weboldal tárhelyének szerverszolgáltatásként történő
biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja.
A kezelt személyes adatok köre:
a) információ a webböngészőről és az alkalmazott verzióról
b) a felhasználó operációs rendszere
c) a felhasználó internetszolgáltatója
d) a felhasználó IP címe
e) a weboldal megjelenítésének dátuma és időpontja
f) weboldalak, ahonnan a felhasználó a http://juniorsportkft.hu weboldalra
jutott
g) weboldalak, amikre a felhasználó a http://juniorsport.hu weboldalon
keresztül jutott
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Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre kerülnek, amennyiben a tárolásuk
céljának eléréshez már nincs rájuk szükség. (pl. megjelenítéshez szükséges adatok,
mely a weboldal használatának befejeztével végleg törlődnek).
Adattovábbítás (címzettek): a weboldal böngészése során a felhasznált személyes
adatokhoz a tárhelyszolgáltatást végző AB-Holding Kft. (cím: H-6000 Kecskemét,
Kőrösihegy 200.) is hozzáférhet adatfeldolgozóként.

5.2.Kapcsolatfelvételi űrlap
Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, ami az elektronikus
kapcsolatfelvételre szolgál. A kapcsolatfelvételi űrlap használata során meg kell adnia
nevét, e-mail címét és nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról.
Az adatkezelés célja: könnyített elektronikus kapcsolatfelvétel vagy információkérés
biztosítása. Az ott megadott személyes adatokat kizárólag ezen kérelmek
feldolgozása céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok, továbbá a
kapcsolatfelvétel dátuma, időpontja és a kapcsolatfelvétel kezdeményezésekor
használt IP címe.
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre kerülnek, amennyiben a tárolásuk
céljának eléréshez már nincs rájuk szükség.
Adattovábbítás (címzettek): az űrlapon megadott személyes adataihoz a weboldal
műszaki üzemeltetését végző AB-Holding Kft. (cím: H-6000 Kecskemét, Kőrösihegy
200.) is hozzáférhet adatfeldolgozóként.

5.3.E-mail kapcsolat
Az adatkezelés célja: elektronikus kapcsolatfelvétel vagy információkérés alternatív
módja a weboldalunkon megadott e-mail cím használata. Az ott megadott személyes
adatokat kizárólag ezen kérelmek feldolgozása céljából kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: az Ön által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama: az adatok törlésre kerülnek, amennyiben a tárolásuk
céljának eléréshez már nincs rájuk szükség.
Adattovábbítás (címzettek): adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatunk ki.

5.4.Google Maps
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Weboldalunk használja a Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA
94043, USA („Google”) „Google Maps and Routerplaner” („Google Maps”)
alkalmazását geografikus adatok és a hozzánk vezető útvonal megtervezéséhez,
bemutatásához. Ha használja a Google Maps-et, a Google elmenti és felhasználhatja
az Ön weboldal használatával kapcsolatos adatait.

Megakadályozhatja ezeknek az adatoknak az átadását, ha a webböngészőjében a
„Javascript”-et deaktiválja. Ebben az esetben azonban a térkép nem fog megjelenni
weboldalunkon. A weboldal használatával és aktív „Javascript”-tel Ön hozzájárul
ahhoz, hogy a Google a fenti célokra begyűjtse és feldolgozza az adatait.
Az adatkezelés célja: a hozzánk vezető útvonal megtervezése, bemutatása
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.
A kezelt személyes adatok köre: bővebb információt a Google adatvédelmi
nyilatkozata tartalmaz, melyet az alábbi linken talál
meg: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
Az adatkezelés időtartama: bővebb információt a Google adatvédelmi nyilatkozata
tartalmaz, melyet az alábbi linken talál
meg: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

5.5.Cookie használat
Weboldalunk kizárólag úgynevezett ideiglenes munkamenet cookie-kat használ. A
munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális
munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például a
kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a
böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató
számítógépéről.

6. Az Ön rendelkezésére álló jogok
A GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Juniorsport Kft. által kezelt személyes
adatok tekintetében
a) a személyes adataihoz hozzáférjen,
b) a személyes adatok helyesbítését kérje,
c) a személyes adatok törlését kérje,
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje,
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés a
Juniorsport Kft. vagy harmadik személy jogos érdeke miatt történik,
f) személyes adatait megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa,
amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való
jog),
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
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6.1.Jog gyakorlati lehetőségek
Fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2. pontban megjelölt elérhetőségekre
küldheti el. Közös adatkezelés esetén az Önnel kapcsolatban álló Partner
adatkezelőhöz is fordulhat, melyről bővebb tájékoztatást a Partner által adott
adatkezelési tájékoztató tartalmaz.
A Juniorsport Kft. a kérelmet az annak beérkezésétől számított legrövidebb idő, de
legfeljebb 25 napon belül elbírálja és a döntésről Önt írásban – vagy amennyiben
kérelmét e-mailben küldte meg részünkre – e-mailben tájékoztatja.
Amennyiben Ön nem ért egyet a Juniorsport Kft. válaszával vagy intézkedésével, úgy
a 8. pontban feltüntetett jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

6.2.Hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy a Juniorsport Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy folyamatban van-e személyes adatainak kezelése. Ha az adatkezelés
folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon,
valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről.

6.3.Helyesbítés joga
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Juniorsport Kft. indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes
adatok kiegészítését.

6.4.Törléshez való jog (elfeledettséghez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Juniorsport Kft. indokolatlan késedelem nélkül
törölje személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtötték, vagy
más módon kezelik,
b) ha Ön jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozik az adatkezelés ellen
és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, illetve közvetlen
üzletszerzés céljából kezeljük az adatait és Ön tiltakozik a személyes adatai
kezelése ellen,
c) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja,
d) ha a személyes adatokat a Juniorsport Kft. jogellenesen kezelte,
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
A személyes adatokat a Juniorsport Kft. nem törli, amennyiben az alkalmazandó jog
arra lehetőséget ad, így például amennyiben az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
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6.5.Adatkezelés korlátozásához való jog
Meghatározott esetekben az Ön kérésére a személyes adatok felhasználását
kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által
meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.

6.6.Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a Juniorsport Kft. jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az
esetben a Juniorsport Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.

6.7.Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat a Juniorsport Kft. közvetlenül továbbítsa
egy másik adatkezelő részére.

6.8.Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön nem ért egyet a Juniorsport Kft. válaszával vagy intézkedésével,
akkor a GDPR 77. cikke alapján panasszal élhet az illetékes adatvédelmi felügyeleti
hatóságnál.
Az illetékes hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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7. Tájékoztatóban használt egyes fogalmak és legfontosabb
alapelvek
7.1.Legfontosabb fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármilyen információ.
Érintett: azonosítható vagy azonosított természetes személy. Azonosított vagy
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy msákkal együtt meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

7.2.Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb alapelveink
a) a személyes adatok jogszerű és tisztességes, valamint az érintett számára
átlátható módon történő kezelése („jogszerűség, tisztességes eljárás és
átláthatóság”)
b) a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű, összeegyeztethető és
jogszerű célból történő gyűjtése („célhoz kötöttség”)
c) a személyes adatok köre az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns
és a szükséges mennyiségre korlátozott („adattakarékosság”)
d) a személyes adatok pontos és szükség esetén naprakészen tartása, pontatlan
adatok haladéktalan törlése vagy helyesbítése („pontosság”)
e) a személyes adatok az adott adatkezelés céljainak eléréshez szükséges ideig
történő korlátozott tárolása („korlátozott tárolhatóság”)
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f) a személyes adatok megfelelő biztonságának biztosítása és az adatok jogosulatlan
vagy jogellenes adatkezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisítésének
vagy károsodásának védelme („integritás és bizalmas jelleg”)
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