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ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 

SportMate Club Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, Veres Péter 22/C. 2. a., adószám: 
13014711-2-08, nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 
08-09-029995, tel: +36-30/3861316, e-mail: info@sportmateclub.com, képviseli: Polák 
Roland ügyvezető önállóan), mint a „SportMate” elnevezésű szoftver Jogtulajdonosa (a 
továbbiakban Adatkezelő), az általa  -a szoftver keretében - kezelt személyes adatok 
biztonságának érdekében és az érintettek tájékoztatása érdekében az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban általános adatvédelmi 
rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.), valamint az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker. tv.) rendelkezéseire 
figyelemmel az alábbi szabályzatot (a továbbiakban „Szabályzat”) alkotja. 

1. § A szabályzat hatálya 
  
1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által működtetett „SportMate” 
elnevezésű szoftver teljes működésére, annak weboldalára (weboldal címe: 
sportmateclub.com), az adatkezelővel jogviszonyban álló személyekre, az alkalmazással 
kapcsolatba kerülő felhasználóra (a továbbiakban együtt: Érintettek), valamint minden 
általa alkalmazott informatikai eszközre és szoftverre. 
 
2) A Szabályzat 2020. május 1. napján lép hatályba. Az Adatkezelő intézkedik a 
mindenkor hatályos Szabályzat alkalmazáson keresztül történő folyamatos 
elérhetőségéről. 
 
3) A Szabályzat az Adatkezelő további intézkedéséig érvényben és hatályban 
marad. 
 

2. § Értelmező rendelkezések 
 
érintett:  bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy 
(Info tv. 3.§ 1. pont), 

 
azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 
módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó 
adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 
alapján azonosítható, (Info. tv. 3. § 1a. pont) 

 
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, 
különösen valamely azonosítható, 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 (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 1. pont), 
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különleges adat:  faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy 
világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, 
valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus 
adatok, az egészségügyi adatok és természetes személyek szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok (általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (1) bek.), 
a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 
származásra, a politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a 
természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi 
adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 
vonatkozó személyes adatok, (Info tv. 3.§ 3 pont), 
 
biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési 
jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, 
amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen 
például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 14. 
pont), 

 
egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi 
állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott 
egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a 
természetes személy egészségi állapotáról (általános adatvédelmi rendelet. cikk 15. pont), 

 
érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy 
az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja 
a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 11. 
pont), 

 
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 adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (általános adatvédelmi 
rendelet 4. cikk 7. pont), 

 
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 (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 2. pont), 

  
adattovábbítás:  az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele (Info tv. 3.§ 11. pont), 

 
nyilvánosságra hozatal:  az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Info 
tv. 3.§ 12. pont), 
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adattörlés:  az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk 
többé nem lehetséges (Info tv. 3.§ 13. pont), 
 
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése 
(Info tv. 3.§ 16. pont), 

 
adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége,  (Info tv. 3.§ 17. 
pont), 

 
adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (általános 
adatvédelmi rendelet 4. cikk 8. pont), 
 
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége (Info tv. 3.§ 21. pont), 

 
harmadik személy: 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 az 
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást 
kaptak (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 10. pont), 

 
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 (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 12é. pont), 

 
profilalkotás: személyes adat bármilyen olyan -automatizált módon történő – kezelése, 
amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, 
gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy 
érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 
mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére 
irányul, (általános adatvédelmi rendelet 4. cikk 4. pont)  
 

3. § Az adatvédelem feladata 
 
1) Az adatvédelem körében az Adatkezelő feladata meghatározni az általa kezelt 
természetes személyekre vonatkozó személyes adatok adatkezelésének módját, valamint 
biztosítani az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek 
érvényesülését, és megakadályozni a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, 
az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását. 

 
4. § Az adatkezelés elvei 

 
1) A személyes adatok: 
 a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon 
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);  
 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne 
kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal 
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össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);  
 
c)az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és 
a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);  
 
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést 
meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);  
 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a 
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos 
és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az 
érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és 
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);  
 
f) 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 („integritás és 
bizalmas jelleg”).  
 
2)Az adatkezelő felelős az 1) pontban foglaltaknak való megfelelésért, továbbá képesnek 
kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 
 

5. § Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, 
az adatkezelés időtartama 

 
Az Adatkezelő által végzett adatkezelés célja az alábbi: 
 
1) Honlapon történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés célja: 
A honlapon/alkalmazásban történő regisztráció, az alkalmazás szolgáltatásai 
igénybevételének lehetővé tétele az Érintett számára. 
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
a profilkép, mint arckép esetén az általános adatvédelmi rendelet 9. cikk (2) bek. a) pontja 
alapján, valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott 
hozzájárulás alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: az Érintett felhasználó vezeték- és keresztneve, e-mail 
címe, telefonszáma, az Érintett születési dátuma, az Érintett lakóhelyének irányítószáma, 
az Érintett neme, választhatóan az Érintett erre vonatkozó kifejezett döntése alapján az 
Érintett arcképe/profilképe, mint biometrikus adat.  
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, amely egyben a 
regisztráció törlését jelenti. 
 
2) Kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés célja: 
Az alkalmazáshoz kapcsolódó valamennyi szolgáltatás igénybevételének lehetővé tétele 
az Érintett számára. 
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Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: az Érintett regisztráció során megadott adatai, az Érintett 
számlázási címe.  
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
3) Nem hivatalos statisztikai adatbázis építése céljából történő adatkezelés célja:  
A Szolgáltató aggregálva, vagy anonimizált formában statisztikai célokra, vagy a 
szolgáltatás továbbfejlesztése érdekében feldolgozza az Érintettek által önkéntesen 
megadott adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó 
neve, e-mail címe. 
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
4) Hírlevél küldése céljából történő adatkezelés célja:  
Hírlevél küldése az Adatkezelő által az Érintett részére az alkalmazáson keresztül, vagy 
e-mail útján. A hírlevelek küldése szolgáltatásokról, azok változásáról, újdonságokról, 
aktualitásokról szóló, valamint figyelem felhívó ajánlatok küldését jelenti. 
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó 
neve, e-mail címe. 
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
5) Marketing tevékenység végzése céljából történő adatkezelés célja:  
Az Adatkezelő az Érintett részére az alkalmazáson keresztül, vagy e-mail útján  
reklámcélú tartalmat küld.  
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó 
neve, e-mail címe. 
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
6) Időszakos promóció céljából történő adatkezelésre vonatkozóan:  
Az Adatkezelő az Érintett részére az alkalmazáson keresztül, vagy e-mail útján egy adott 
termék/termékcsoport népszerűsítése érdekében tartalmat küld. 
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó 
neve, e-mail címe. 
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
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7) Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis építése céljából történő adatkezelés 
célja:  
Nyereményjáték lebonyolítása érdekében adatbázis építése, kezelése. 
Az adatkezelés jogalapja: az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk. (1) bek. a) pontjában, 
valamint az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdésében foglalt, az érintett által adott hozzájárulás 
alapján végezi a személyes adatok kezelését. 
A kezelt személyes adatok köre: regisztrációval rendelkező Érintett esetén a felhasználó 
neve, e-mail címe. 
Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 
 
8) Az Érintett adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatának igazolhatósága céljából:  
Az Érintett az applikációban/weboldalon valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában 
egyenként, egy üres chek-box kipipálásával járul hozzá, az applikáció/weboldal a 
hozzájárulások megadásával kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság 
érdekében eltárolja.  
Az adatkezelés jogalapja: a Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja és a Rendelet 7. cikk (1) 
bekezdés alapján jogi kötelezettség teljesítése céljából jogosult kezelni.  
A kezelt személyes adatok köre: a hozzájárulás időpontja és az Érintett IP címe. 
Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megszűnését követő elévülési idő végéig. 
 
9) Az Adatkezelő a sportmateclub.com weblapon „süti”-ket, vagy másik nevén „cookie”-
t alkalmaz a honlapon. A „süti” („cookie”), a web szerver által küldött üzenet, kódsorozat, 
amely az érintett számítógépének háttértárolójára kerül, mely elsősorban weblapot 
látogató eszközök felismerésére, a látogatottság mérésére szolgálnak.  
Célja lehet: információgyűjtés arra vonatkozóan, hányan használják a weboldalt, hogyan 
használja az Érintett a weboldalt, megjegyzi a látogató egyéni beállításait, megkönnyíti a 
weboldal használatát a felhasználók számára stb. Kapcsolódhatnak munkamenethez, 
hirdetésekhez – annak érdekében, hogy a felhasználó érdeklődésének megfelelő 
hirdetések jelenjenek meg a weblapon – , használat elősegítéséhez, a bejelentkezés 
biztonságához stb. Viselkedésalapú reklám csak akkor használható a weboldalon, ha 
ehhez az Érintett előzetesen megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulást ad. 
A „süti” („cookie”) tényleges alkalmazásáról az Érintett tájékoztatása oly módon történik, 
hogy alkalmazásakor a weblapon jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy 
a cookie alkalmazásáról szóló figyelemfelhívás, amely kiutal, egy további kattintással 
elérhető tájékoztatóra a cookie alkalmazása tekintetében. A weblapon alkalmazott „sütik” 
révén az Adatkezelő nem kezel személyes adatot.  

 
10) A „SportMate” alkalmazás és weboldal a  tartalmak minőségének javításához és 
rendszerfejlesztésének céljából a Google Analytics rendszerét használja. 
A Google Analytics sütiket használ, amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön 
hogyan használja weboldalunkat. A sütik által generált, a használatra vonatkozó 
információkat a Google saját szervereire továbbítja, és ott tárolja. 
Az Érintett böngészője által, a Google Analytics révén továbbított IP-cím nem 
kapcsolódik össze a Google-ból származó egyéb adatokkal. A böngésző megfelelő 
beállításával megakadályozható a cookie-k tárolása a számítógépen. Felhívjuk azonban a 
figyelmét arra, hogy ez esetben valószínűleg nem lehet teljes mértékben kihasználni a 
webhely/applikáció által nyújtott valamennyi funkciót. Az alábbi link alatt található plug-
in (beépülő modul) letöltésével és telepítésével is megakadályozható azt, hogy a Google 
begyűjtse és feldolgozza a cookie-k által generált, a jelen webhely/applikáció érintett 
általi használatára vonatkozó adatokat: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
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Hogyan használja a Google a szolgáltatásainkat használó webhelyekről vagy 
alkalmazásokból származó adatokat? 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=hu 

 
11) Az Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja alapján 
jogosult az Érintettek önkéntesen megadott adatait   - az érintett törlési kérelmét követően 
– kezelni, ha az az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek (kártérítés,  követelés) 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az 
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok 
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. Az adatkezelő jogos 
érdekét képezi jogszabályi kötelezettségek teljesítésének igazolása, valamint az érintettel 
szemben esetlegesen fennálló követelésének érvényesítése. 
 

6. § Adatfeldolgozás, adattovábbítás 
 
1./ Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet/applikációt meglátogató Érintettek, 
akik a szolgáltatás használata érdekében, önkéntesen megadott adataik alapján 
regisztrálnak a webhelyen/applikációban és elfogadják a felhasználási feltételeket, 
valamint az adatvédelmi szabályzatot. 
Az adatfeldolgozással érintett adatok köre: valamennyi adat, amelyet a szoftver 
használata érdekében az érintett önkéntesen megad. 
 
Az Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe: 
Név: DigitalOcean Inc. 
Székhely: New York, Egyesült Államok 101 6th Ave  
Nyilvántartó ország: Egyesült Államok 
Webhely: https://www.digitalocean.com/  
Kapcsolat: https://www.digitalocean.com/company/contact/#support 
gazdasági társaságot, mint szerver szolgáltatót. 
 
Az Érintettek az adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak a jelen pontban írt 
adatfeldolgozó által végzett személyes adat feldolgozáshoz.  
 
Az Adatkezelő fentieken túlmenően azonban az alábbiakat rögzíti: 
A jelen §.-ban rögzített adatfeldolgozó székhelye az Info tv. rendelkezései szerint 
harmadik országban, az Amerikai Egyesült Államokban található. Előbbiekre tekintettel 
az Adatkezelő rögzíti, hogy az adatfeldolgozó az Európai Unió és az Amerikai Egyesült 
Államok által közösen létrehozott, az adatvédelmi szabályok érvényesülését szolgáló 
Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) szervezet alá tartozik, így annak igénybevétele 
megfelel az Info tv. 8.§ (1) bek. b) pontjának, az adatfeldolgozó által végzett 
adatfeldolgozás során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. 
Az adatkezelő GDPR szekció: https://www.digitalocean.com/security/gdpr/ 
 
2./ Az adattovábbítással érintettek köre: a webhelyet/applikációt meglátogató Érintettek, 
akik a szolgáltatás használata közben igénybe veszik a Simplepay fizetési lehetőséget. 
 
Az adatkezelő (székhely: 9081 Győrújbarát, Veres Péter 22/C. 2.) által a 
www.sportmateclub.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatok 
átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint 
adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:  
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- vezetéknév és keresztnév 
- e-mail cím 

 
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: 
http://simplepay.hu/vasarlo-aff . 
 
Az adatfeldolgozó adatai: 
Név: OTP Mobil Kft. 
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.  
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
Nyilvántartási szám:01-09-174466 
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan,  
E-mail: benyo.peter@otpmobil.hu. 
 
Az Érintettek az adatvédelmi szabályzat elfogadásával hozzájárulnak a jelen pontban írt 
adatfeldolgozó által végzett személyes adat feldolgozáshoz, valamint a fentiekben foglalt 
adattovábbításhoz.  
 

7. § Az érintettek jogai és érvényesítésük 
 
I./ Az Érintett jogai: 
- átlátható tájékoztatáshoz való jog,  
- a rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől 
gyűjtik, 
- az érintett hozzáférési joga, 
- helyesbítéshez való joga,  
- törléshez való joga, 
- adatkezelés korlátozásához való joga,  
- adathordozhatósághoz való joga,  
- tiltakozáshoz való joga,  
- jogszabályi keretek között lehetővé tett automatizált döntéshozatalhoz való joga. 
 
1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog, a kommunikációra és az érintett jogainak 
gyakorlására vonatkozó adatkezelői kötelezettségek 
1.1. Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett 
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden 
egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, 
világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett 
bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott 
esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is 
adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. 
1.2. Az adatkezelő elősegíti az érintett általános adatvédelmi rendeletben megfogalmazott 
jogainak a gyakorlását, ennek keretében az érintett hozzáférési joga, helyesbítéshez való 
joga, törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, ezekhez kapcsolódó 
értesítési joga, adathordozhatósághoz való joga, tiltakozáshoz való joga, valamint a 
kizárólag jogszabályi keretek között lehetővé tett automatizált döntéshozatalhoz való joga 
vonatkozásában előterjesztett kérelem teljesítését nem tagadhatja meg az érintett 
azonosítása esetén. 
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1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 1.2. pont szerinti 
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 
meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 
1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 
érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
1.5. A fentiek szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani. Ha az 
érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 
– túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy 
a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az adatkezelőt 
terheli. 
1.6. Az azonosítást nem igénylő adatkezelésre vonatkozó szabályok sérelme nélkül, ha 
az adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az érintett hozzáférési joga, 
helyesbítéshez való joga, törléshez való joga, adatkezelés korlátozásához való joga, 
ezekhez kapcsolódó értesítési joga, adathordozhatósághoz való joga, tiltakozáshoz való 
joga vonatkozásában kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, 
további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk 
nyújtását kérheti. 
 
2. Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik 
2.1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az adatkezelő a 
személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a 
következő információk mindegyikét: 
a)  az adatkezelőnek és – ha van ilyen – az adatkezelő képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei; 
b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 
c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja; 
d)  ha az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik jogos érdekének 

érvényesítéséhez szükséges, akkor az adatkezelő vagy harmadik fél jogos 
érdekei; 

e)  adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha 
van ilyen; 

2.2. A 2.1. pontban említett információk mellett az adatkezelő a személyes adatok 
megszerzésének időpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható 
adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következő kiegészítő információkról tájékoztatja: 
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 

időtartam meghatározásának szempontjairól; 
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
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kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; 

c) az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás 
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról; 
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az 
érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges 
következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása; 

f) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint 
legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan 
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az 
érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. 

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további 
adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az 
érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról. 
 
3. Az érintett hozzáférési joga  
3.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra 
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen 
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon:  
a) az adatkezelés céljai;  
b) az érintett személyes adatok kategóriái;  
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes 
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;  
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen;  
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 
információ;  
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.  
3.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a 
továbbításra vonatkozóan az általános adatvédelmi rendelet szerinti megfelelő 
garanciákról. 
3.3.Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett 
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt 
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként 
kéri.  
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4. A helyesbítéshez való jog  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  
 
5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)  
5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az 
alábbi indokok valamelyike fennáll: 
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;  
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre,  
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  
f) a személyes adatok gyűjtésére a gyermek hozzájárulására vonatkozó feltételek szerint, 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan 
került sor.  
5.2. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében 
azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai 
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, 
hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy 
e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.  
5.3. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés 
szükséges:  
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából;  
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre 
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása 
céljából;  
c) az általános adatvédelmi rendeletnek  megfelelően a népegészségügy területét érintő 
közérdek alapján;  
d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy  
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  
 
6. Az adatkezelés korlátozásához való jog 
6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha 
az alábbiak valamelyike teljesül:  
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a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes 
adatok pontosságát;  
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;  
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy d) az érintett    - az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint -    
tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-
e az érintett jogos indokaival szemben.  
6.2. Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 
védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet 
kezelni.  
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az 
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.  
 
7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség  
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, 
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az 
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  
 
8. Az adathordozhatósághoz való jog  
8.1. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a 
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:  
a) az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és  
b) az adatkezelés automatizált módon történik.  
8.2. Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett 
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok 
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. 
8.3. A jelen pontban részletezett jog gyakorlása nem sértheti az általános adatvédelmi 
rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának 
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  
 
9. A tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, illetve 
az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatok  
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az 
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az 
adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
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indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 
vagy védelméhez kapcsolódnak.  
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik.  
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  
 
10. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve 
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  
Előbbi rendelkezés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:  
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében 
szükséges;  
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi 
lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy  
c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.  
Az a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket 
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, 
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi 
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.  

 
8. §  A jogérvényesítés módja  

 
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy 
székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-
mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett 
joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése és az 
érintett beazonosítása mellett érvényes.  

 
9.§ Jogorvoslat 

 
Az Érintett a fenti jogainak megsértése esetén jogosult vizsgálatot kezdeményezni a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.), továbbá jogosult bírósághoz fordulni (illetékes és 
hatáskörrel rendelkező bíróság: az Érintett – választása szerint -    lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék).  
 

10. § Adatvédelmi tisztviselő 
 

1) Az Adatkezelőnél az általános adatvédelmi rendelet 37. cikk (1) bek. alapján 
adatvédelmi tisztviselőt nem kötelező kinevezni, így arra nem kerül sor. 
 

11. § Az adatvédelmi szabályok megsértésének esetei 
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1. Az adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó által kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst 
haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 
hetvenkét órán belül bejelenti a Hatóságnak. 
2. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár 
kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. 
3. Ha az adatkezelő az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget 
akadályoztatása miatt határidőben nem teljesíti, azt az akadály megszűnését követően 
haladéktalanul teljesíti, és a bejelentéshez mellékeli a késedelem okait feltáró 
nyilatkozatát is. 
4. Ha az adatvédelmi incidens az adatfeldolgozó tevékenységével összefüggésben merült 
fel vagy azt egyébként az adatfeldolgozó észleli, arról - az adatvédelmi incidensről való 
tudomásszerzését követően - haladéktalanul tájékoztatja az adatkezelőt. 
5. Az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettség keretei között az adatkezelő 
a) ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve - ha lehetséges - az érintettek körét 
és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok körét és hozzávetőleges 
mennyiségét, 
b) tájékoztatást nyújt az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatás nyújtására 
kijelölt más kapcsolattartó nevéről és elérhetőségi adatairól, 
c) ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, és 
d) ismerteti az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett - az 
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények mérséklését célzó és 
egyéb - intézkedéseket. 
6. Ha az 5) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamely információ a bejelentés 
időpontjában nem áll az adatkezelő rendelkezésére, azzal az adatkezelő a bejelentést 
annak benyújtását követően utólag - az információ rendelkezésre állásáról való 
tudomásszerzését követően haladéktalanul - kiegészíti. 
7. Ha az adatvédelmi incidens során olyan adat érintett, amelyet valamely más EGT-állam 
adatkezelője továbbított az adatkezelő részére, vagy amelyet az adatkezelő más EGT-
állam adatkezelője részére továbbított, az 5) bekezdésben meghatározott információkat 
az adatkezelő ezen EGT-állam adatkezelőjével haladéktalanul közli. 
8. Az 1) bekezdésben meghatározott bejelentési kötelezettséget az adatkezelő - a 
minősített adatot tartalmazó bejelentés kivételével - a Hatóság által e célra biztosított 
elektronikus felületen teljesíti. 
9. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az érintettet megillető valamely 
alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a 
továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens), a nemzetbiztonsági célú 
adatkezelés kivételével az adatkezelő az érintettet az adatvédelmi incidensről 
haladéktalanul tájékoztatja. 
10. Az adatkezelő mentesül az érintett 9) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásának 
kötelezettsége alól, ha 
a) az adatkezelő az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében az adatvédelmi 
incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi 
hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki 
és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott, 
b) az adatkezelő az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott 
intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető 
valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények 
valószínűsíthetően nem következnek be, 
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c) az érintett 9) bekezdés szerinti közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan 
erőfeszítésével lenne teljesíthető, ezért az adatkezelő az érintettek részére az adatvédelmi 
incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett 
információk útján biztosítja, vagy 
d) törvény - a 14) bekezdésben meghatározottak szerint - a tájékoztatást kizárja. 
11. Az 9) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettség keretei között az 
adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint 
az érintett rendelkezésére bocsátja a 5) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott 
információkat. 
12. Ha a Hatóság az 1) bekezdésében foglaltak szerint teljesített bejelentés alapján azt 
állapítja meg, hogy az adatvédelmi incidens magas kockázata miatt az érintett 
tájékoztatása szükséges, az adatkezelő az általa még nem teljesített, az 1) bekezdésben 
foglalt tájékoztatási kötelezettségét e megállapítást követően haladéktalanul teljesíti. 

 
12.  § Záró rendelkezések 

 
1) A jelen Szabályzat rendelkezéseit az Adatkezelő köteles a vele jogviszonyban 
álló személyekkel megismertetni és maradéktalanul betartani. 
 
Jelen szabályzatot az Adatkezelő a „SportMate” alkalmazásban és a weboldalon 
elektronikus formában elérhetővé teszi. 
 
Baja, 2020. május 1. 

______________________________ 
                    Adatkezelő 
                                    SportMate Club Kft. 
        Polák Roland  
           ügyvezető 


