
 
 

Adatkezelési tájékoztató a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. hírlevélküldési 
tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésről 

 

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye 

Adatkezelő a Hegyvidéki Szabadidősport Nonprofit Kft. (székhely: 1122 Budapest, 
Városmajor u. 29.; Cg: 01-09-174587; képviseletében: Móczán Mónika ügyvezető, a 
továbbiakban: Társaság), illetve illetékes munkavállalói, az adatkezelés helye e munkavállalók 
munkavégzési helye, illetve az adatfeldolgozók által végzett tevékenységi hely. A hírlevél 
üzemeltetésével összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk 
ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez szükséges 
mértékben férnek hozzá. 

 

2. Adatfeldolgozók 

Társaságunk a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására, 
az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Az adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”) 

címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 

adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés 

 

3. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés 

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján Társaságunk legfontosabb híreiről, 
rendezvényeiről, programjairól e-mail formájában hírleveleket küldünk az Ön részére.  

Társaságunk hírlevelére rendezvényeinken vagy uszodánkban személyesen iratkozhat fel, 
melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató és Társaságunk adatvédelmi szabályzatának 
megismerése és elfogadása, melyet a személyes feliratkozás során nyilatkozatával tesz meg. A 
feliratkozáskor papír alapon rögzített adatokat az elektronikus rögzítés után azonnal 
megsemmisítjük. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a 
hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő 
mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott 
feliratkozásokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni. 

Társaságunk biztosítja, hogy a hírlevelekről Ön bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott 
e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva. 

Hírlevelünkre való feliratkozásakor az Ön nevét és e-mail címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
a) pontja szerinti hozzájárulás alapján az itt meghatározottak szerint kezeljük a hírlevél-
szolgáltatásunk üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben Ön leiratkozik a 
hírlevelünkről, törlési kérelmét követően adatait haladéktalanul töröljük. 

  



 
 

 

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a 
jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok 
törléséhez való jogával. Ezzel kapcsolatos bővebb tájékoztatást az Adatvédelmi 
Szabályzatunkban talál, amely az alábbi címen érhető el: www.hegyvideksport.hu. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk 
elérhetőek: info@hegyvideksport.hu 

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulhat: 

- székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
- honlap: www.naih.hu 

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

Budapest, 2018. május 25. 
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