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Adatkezelési tájékoztató 
 
Az adatkezelési tájékoztató vonatkozik a: 
 
A Sportdiagnosztika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2234 Maglód, Jókai 
utca 31. Adószám:25584527-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-181666), Trimotion Mozgáselemző Kft. 
Székhely: 2234 Maglód, Jókai utca 31. Adószám: 25360143213; Cégjegyzékszám: 13-09-176896) vagy 
a velük franchise megállapodásban lévő jogi személyiségek egyike: 
 
Sopron - ENduraSport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, 
Győri út 36., adószám: 25765988-1-08, cégjegyzékszám: 08-09-028483) 
 
Kaposvár – Berkes Gábor egyéni vállalkozó 
 
Miskolc – Majkut Gergely egyéni vállalkozó  
 
Illetve valamennyi jelenlegi és jövőbeli ENSPORT márkanevet használóra, a továbbiakban, mint 
Szolgáltatókra, illetve aki az ENSPORT márkanév alatt bármilyen sportszolgáltatást igénybe vesz 
továbbiakban, mint Felhasználóra. 
 
ADATKEZELÉSI FILOZÓFIÁNK 
Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogot, és nem kérünk vagy gyűjtünk több információt, 
mint amire szükségünk van a megrendelt szolgáltatások magas minőségű ellátásához. Általános 
célunk annak biztosítása, hogy személyes adatainak összegyűjtése és felhasználása megfelel az 
Ön számára nyújtott szolgáltatásoknak, és összhangban van az alkalmazandó adatvédelmi 
törvényekkel. Szolgáltató csapata elkötelezett a magánélet védelme és tiszteletben tartása 
mellett. Jelen adatvédelmi irányelv megmagyarázza a 
https://www.facebook.com/ensporttraining/ és az ensport.hu oldalainkon keresztül gyűjtött, az 
info@ensport.hu, valamint a Társaság többi használatos email címére érkező, vagy innen 
elküldött, valamint a laboratóriumi vizsgálatok alkalmával felvett adatok típusát, hogyan 
használjuk fel ezeket az információkat, és hogyan védjük ezeket az információkat. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
Szolgáltatásaink sportszolgáltatások, ennélfogva egyike sem része az egészségügyi ellátásnak. 
Szolgáltatásaink célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, így 
az ehhez gyűjtött adatok az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatálya alá tartozik. 
További hatályos jogszabályok: 
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes 
személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról; 
• 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről; 
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
 
Az adatkezelés célja a Szolgáltatók által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, 
jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. A 
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Felhasználó a hozzájárulással elfogadja, hogy az Szolgáltatók elektronikus leveleket küldhetnek a 
számára a megadott e‐mail címre, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 
 
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, írásbeli 
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. 
 
A szolgáltatók szem előtt tartják az adatminimum elvét, vagyis csak olyan adatokat tárol, mely 
feltétlenül szükséges. A szolgáltatók az adatokat különböző helyeket tárolják: 
- CognitoForms – űrlapok, kérdőív adatok 
- MailerLite – levelezéshez szükséges adatok 
- HubSport – edzők számára fontos, sportolói adatok és a sportolók teljesítménydiagnosztikai 
jegyzőkönyvei 
- Box.com – Felhőalapú tárhelyszolgáltató a mérési eredményeknek és jegyzőkönyveknek 
 
A rendszerek úgy épülnek fel, hogy a Felhasználó adataihoz csak a szolgáltatásom 
teljesítésében érdekelt személyek férhetnek hozzá. A szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy az 
adatok tárolását másképp oldják meg, de ezt körültekintően, a törvények betartásával teszik 
meg. 
 
Részletes adatkezelési útmutatónk, és belső szabályzatunk van, melyet betartunk. Ehhez az 
info@ensport.hu címre írt levéllel bárki hozzáférhet. 
 
Budapest, 2019. jan. 20. 
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