Adatkezelési tájékoztató
Az adatkezelési tájékoztató vonatkozik az ENSPORT Sportkutató és Szolgáltató Betéti Társaság
(székhely: 2234 Maglód, Jókai utca 31. cégjegyzék szám: 13‐06‐068651, adószám: 25154467‐1‐13,
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH‐90546/2015.), mint az edzéstervezési szolgáltatás
üzemeltetője, valamint a Sportdiagnosztika Szolgáltató Kft. (székhely: 2234 Maglód, Jókai utca 31.
cégjegyzék szám: 13-09-181666, adószám: 25584527-2-13, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH105551/2016.), mint a sportlabor és dietetikai szolgáltatások üzemeltetője, a továbbiakban, mint
Szolgáltatókra, illetve aki az ENSPORT márkanév alatt bármilyen sportszolgáltatást igénybe vesz
továbbiakban, mint Felhasználóra.
A Szolgáltatók adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek célja a
mindenkori sporttevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások személyre szabott igénybevétele. Az
adatkezelés az ügyfél önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, mely
sportszolgáltatás igénybevétele iránti határozott szándéka alapján vélelmezhető.
Az adatkezelés célja az Szolgáltatók által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok
érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. A
Felhasználó a hozzájárulással elfogadja, hogy az Szolgáltatók hírlevelet küldhetnek a számára a
megadott e‐mail címre.
A sporttevékenység során a Szolgáltatók számára elérhető adatok, elért sporteredmények, mért
értékek teljeskörűen felhasználhatók kutatási céllal, oly módon, hogy semmilyen nyilvános formában
megjelenő publikációból ne lehessen következtetni az egyénre.
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő
átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával
történhet. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelővel sportszakemberi megbízási szerződést kötött
alvállalkozók, akik a szolgáltatások teljesítése érdekében azon Felhasználók adataihoz
hozzáférhetnek, akikkel sportszolgáltatás céljából kapcsolatban állnak. Ez a jog addig érvényes, amíg
az alvállalkozó érvényes megbízási szerződéssel rendelkezik, a szerződés megszűnését követően az
adatok felhasználására vonatkozó joga azonnali hatállyal megszűnik.
Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható, ez alól
kivétel képeznek azok a sporttevékenység során mért értékek, melyek tudományos kutatás célját
szolgálják, így: az edzésnaplók tartalma, edzéstervek, teljesítménydiagnosztika során mért adatok. A
Felhasználó kijelenti, hogy ezen hozzájárulásokat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a
megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében teszi meg.
Budapest, 2017.01.02.

06204325220; info@ensport.hu; http://ensport.hu; fb.com/ensporttraining; #ensporttraining

