Adatvédelmi nyilatkozat
A Sportdiagnosztika Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 2234 Maglód,
Jókai utca 31. Adószám:25584527-2-13; Cégjegyzékszám: 13-09-181666), továbbiakban
Szolgáltató és/vagy Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások keretében vagy értékesített
termékek esetében megadott (személyes) adatok kezelésére a jelen Adatvédelmi Szabályzat
rendelkezései az irányadóak.
A Megrendelő és a Felhasználó (aki, regisztrál az ensport.hu aloldalán Opel Futóklubhoz
történő felvétel céljából, mellyel kedvezményeket vehet igénybe, értesül programokról, részt
vehet csak tagoknak szóló programokon) hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor vagy
megrendeléskor megadott (személyes) adatait a külön megadott marketing hozzájárulása
esetén a Szolgáltató, a Szolgáltatóval egy helyen működő, szintén ENSPORT márkajelzéssel
üzemelő Trimotion Mozgáselemző Kft. a jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásainak
kommunikációja, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
Megrendelő és Felhasználó a marketing hozzájárulás megadásával elfogadja, hogy személyes
adatait az Opel Southeast Europe Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 117.); „Opel”) mint önálló
és Szolgáltatótól elkülönült adatkezelő jelenlegi és jövőbeni szolgáltatásainak
kommunikációja, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a
mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.
A Megrendelő és a Felhasználó hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön
továbbításra kerüljenek a TRIMOTION Mozgáselemző Nonprofit Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Jókai Mór utca 31.), valamint az Opel Southeast Europe
Autóforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (2040 Budaörs, Szabadság út 117.) részére,
azonban kizárólag a fenti említett célokkal összefüggésben.
Ha Megrendelő a reklámanyagok küldését a jövőben nem kéri, ezt bármikor jelezheti az
opel@ensport.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a 1162
Budapest, Csömöri út 213. címre küldött levélben. A leiratkozást a Szolgáltató – kivéve, ha a
Megrendelő ellenkezően nyilatkozik – köteles az Opel irányában is közölni, annak érdekében,
hogy a Megrendelő az Opel adatbázisából is törlésre kerüljön.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Megrendelő hozzájárulása.
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A megadott adatokat Szolgáltató és Opel az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 évig
kezeli (kivéve, ha Megrendelő a jelen feltételek szerint leiratkozik és kéri adatainak törlését).
A Szolgáltató a számítógépes rendszereiben tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli,
a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen
harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé. Nem minősül illetéktelen harmadik
személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak a Szolgáltató
tulajdonában álló vagy a Szolgáltató cégcsoportjához tartozó gazdasági társaság részére
történő adattovábbítás, vagy a Szolgáltató tulajdonosával megegyező vagy hasonló tulajdoni
körrel rendelkező cég(ek) részére történő adattovábbítás, továbbá a Szolgáltató üzleti
partnerei részére történő adattovábbítás olyan esetekben, amikor az üzleti partner terméke
és/vagy szolgáltatása kerül a Szolgáltató által értékesítésre vagy kapcsolódik a Szolgáltató
termékéhez és/vagy szolgáltatásához.
A(z) (személyes) adatok megadása önkéntes.
Megrendelő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt adatairól tájékoztatást kérni.
A Megrendelő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását vagy törlését a
Szolgáltatónak postai úton a 1162 Budapest, Csömöri út 213. címre küldött levélben, vagy a
opel@ensport.hu e-mail címre küldött elektronikus üzenetben. A Szolgáltató a Megrendelő
által megadott adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. Az Opellel történő
kapcsolatfelvétel az alábbiakban megadott elérhetőségeken lehetséges.
A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés
célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös
tekintettel vettük figyelembe az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI.
törvény rendelkezéseit.
A Megrendelőt és a Felhasználót, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg
az adatkezeléssel kapcsolatosan:
Tájékoztatáshoz és Hozzáféréshez való jog:
A Megrendelő és a Felhasználó az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kap. A hozzáférés joga keretében a Megrendelő és a
Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről,
azokhoz hozzáférhet, továbbá arról, hogy az Adatkezelő kezel-e és ha igen milyen személyes
adatot a Játékosról.
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Helyesbítés, illetve törlés, az adatkezelés korlátozásának joga:
A Megrendelő és a Felhasználó jogosult kérelmezni, hogy téves, pontatlan vagy hiányos
adatok esetén azok kijavítását, helyesbítését végezze el az Adatkezelő, illetve személyes
adatainak törlését igényelheti. Ha a Megrendelő és a Felhasználó a személyes adatok
kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést a kérelemnek
megfelelően korlátozhatja. Ha a Megrendelő és a Felhasználó vitatja a személyes adatainak
pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. A Megrendelő és a
Felhasználó kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés
jogellenes, de ellenzi azok törlését. A Megrendelő és a Felhasználó előterjeszthet ilyen
kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adataira
adatkezelés céljából, de a Megrendelő és a Felhasználó igényli az adatkezelés korlátozását,
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatainak hordozhatóságához való jog:
Az adathordozhatósághoz való jog keretében a Megrendelő és a Felhasználó jogosult arra,
hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik Adatkezelőnek – akár közvetlenül is - továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az Adatkezelő.
Hozzájárulás visszavonásának joga:
A Megrendelő és a Felhasználó részben vagy egészben bármikor visszavonhatja az
adatkezeléshez adott hozzájárulását, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Ha a Megrendelő és a Felhasználó a fentiekben rögzített jogokkal élni szeretne vagy az
adatkezelés kapcsán bármilyen kérdése merül fel, esetleg bármilyen panasza merülne fel az
adatkezeléssel kapcsolatosan a következőkhöz fordulhat:
• Általános ügyekben: az Adatkezelőhöz, Adatvédelmi tisztségviselő Nagy Norbert,
nagy.norbert@ensport.hu, postai cím: 1162 Budapest, Csömöri út 213.
• A továbbított adatokkal kapcsolatban: TRIMOTION Mozgáselemző Nonprofit Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (2234 Maglód, Jókai Mór utca 31.), Adatvédelmi
tisztségviselő Nagy Norbert, nagy.norbert@ensport.hu, postai cím: 1162 Budapest,
Csömöri út 213.
• Opel Southeast Europe Kft-hez az alábbi elérhetőségeken fordulhat: postai cím: Opel
Southeast Europe Kft. DPO 2040 Budaörs, Szabadság út 117.. Adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségei: Marija Klaic; e-mail: marija.klaic@opel.com; postai cím: 2040 Budaörs,
Szabadság út 117.
Amennyiben a Megrendelő és a Felhasználó a személyes adatainak kezelése során a
jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:
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•

közvetlenül a Szolgáltatóhoz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül a jelen
szabályzatban megadott elérhetőségeken;

•

az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be, a hatóság vizsgálatát
kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából,
vagy adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezheti, ha megítélése
szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott
vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok
kezelésére vonatkozó előírásokat. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

•

bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése esetén (a pert az érintett választása
szerint a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is
megindíthatja).
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