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)
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.
I. BEVEZETŐ
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 szabályzat tartalmazza a https://www.facebook.com/ensporttraining/
és az ensport.hu oldalainkon keresztül gyűjtött, az info@ensport.hu, valamint a Szolgáltató 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.
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
-

-

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó
adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
alapján azonosítható;
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-

-

-

-

-

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy
a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja
az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

III. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes
adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az
alábbiakra:
1. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon kell végezni.
2. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történhet.
3. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges
mértékű lehet.
4. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölni kell.
5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek
azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb
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ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
6. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.
IV. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Szolgáltatásaink sportszolgáltatások, ennélfogva egyike sem része az egészségügyi ellátásnak.
Szolgáltatásaink célja az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása.
Az adatkezelés alapjául szolgáló 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, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet).
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;
• 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
• 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
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.
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A szolgáltatók csak olyan adatokat tárolnak, mely feltétlenül szükséges. A szolgáltatók az
adatokat különböző helyeken tárolják:
- CognitoForms – űrlapok, kérdőív adatok
- ActiveCampaign – levelezéshez szükséges adatok
- HubSpot – edzők számára fontos, sportolói adatok és a sportolók teljesítménydiagnosztikai
jegyzőkönyvei
- valamint felhőalapú tárhelyszolgáltató(k) a mérési eredményeknek és jegyzőkönyveknek
A rendszerek úgy épülnek fel, hogy a Felhasználó adataihoz csak a szolgáltatás teljesítésében
érdekelt személyek férhetnek hozzá. A szolgáltatók fenntartják a jogot, hogy az adatok tárolását
más felületen, de elektronikusan tegyék meg.
Részletes adatkezelési útmutatónk és belső szabályzatunk a www. ensport.hu weboldalon bárki
számára elérhető.
Kapcsolattartás e-mail címe: info@ensport.hu
V. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE
1. Mint Szolgáltatók kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők
során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük
továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási
adatok valódiságának ellenőrzése.
2. Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek,
információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat.
3. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen
és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival,
tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel az Ön által megadott e-mail címen
megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató
e célból a szükséges személyes adatait kezelje.
4. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni.
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
5. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az
adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási email címre küldött levélben.
6. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.
Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási
e-mail címre küldött levélben. Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött
hírlevelekben megjelenő link alapján.
7. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.
8. Az adatok tárolási módja: elektronikus.
9. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy a Szolgáltató
székhelyére megküldött levélben.
VI. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK
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1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a Szolgáltatók milyen
adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezelik. Az
Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről
az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott
e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
3. A törléshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
4. A zároláshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart,
amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail
elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
5. A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse a Szolgáltatókat, így lehetőség
nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent
megteszünk, hogy a jogellenes állapotot megszüntessük.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről az
illetékes hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
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Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
Budapest, 2021. április 1.
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