ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Honlapunk kialakítása során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a
honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének
megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.
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 honlap látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag
feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges
kérdésének, észrevételének megválaszolásához 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
adatfeldolgozó neve: Bakó Zoltánné EV. 50485660
címe: 1026 Budapest, Kelemen László u. 2. 1/7.
adatfeldolgozás célja: honlapüzemeltetés
adatfeldolgozó neve: The IT Solutions Kft.
címe: 1141 Budapest, Vezér utca 106-108.
adatfeldolgozás célja: informatikai tanácsadás, IT szolgáltatás
adatfeldolgozó neve: Professional Information Technology Kft.
címe: 2092 Budakeszi, Napsugár utca 6.
adatfeldolgozás célja: informatikai tanácsadás, IT szolgáltatás, belső hálózat és céges
mailszerver-üzemeltetés
adatfeldolgozó neve: Hostinger International Ltd.
címe: 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, Cyprus
adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás, honlapüzemeltetés

3.

A honlapon történő kapcsolatfelvételről
A honlapon „kapcsolat” cím alatt megtalálható info@hegyvideksport.hu. e-mail címre
küldött üzenetével rendelkezésünkre bocsátott adatokat kizárólag kapcsolattartás céljából,
az Ön által feltett kérdések megválaszolására használjuk fel, ezeket harmadik félnek nem
adjuk át.
adatkezelés célja: a látogatók által írt üzenetekben foglalt észrevételek kivizsgálása
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa
megadott személyes adatai.
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás ideje: az Ön által feltett kérdések megválaszolását követően töröljük a
rendszerből

4.

A rendezvényekkel kapcsolatos online űrlapról
A honlapon rendezvényekhez kapcsolódó űrlap kitöltésével rendelkezésünkre bocsátott
adatokat kizárólag a rendezvény megtartása céljából, a jelentkezők rendezvényen való
beazonosítására, illetve a rendezvény lebonyolításához szükséges kapcsolattartásra
használjuk.
adatkezelés célja: a honlapunkon nyilvánosan meghirdetett rendezvények lebonyolítása
kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe, az általa megadott egyéb személyes
adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás
adattárolás határideje: a rendezvény lebonyolítását követően töröljük az adatait
adattárolás módja: elektronikus

5.

Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról
Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően Társaságunk is cookie-kat (sütiket)
használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének
beazonosítására.
A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás
folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen
statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.
A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik
az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet
(pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az
állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a
felhasználó le nem törli azt. A Társaság honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez

feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a
látogatás idejére vonatkozik. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező
információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a
látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.
A böngésző beállítása
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem
fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként
automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak
érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal
felajánlja a választás lehetőségét.
A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában
találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője
“Segítség” menüjét.
adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása
kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a
megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont szerinti érintett hozzájárulása
adattárolás határideje: adott látogatás időtartama
adattárolás módja: elektronikus

6.

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.

