Adatkezelési Tájékoztató
1. Adatkezelő kiléte és elérhetősége
www.edzeskereso.hu
székhely: 7628 Pécs, Tolnai József u. 19.
képviselő: Vándori Andrea
telefon: 20 325 6685
email: hello@edzeskereso.hu
2. Adatkezelés célja
Az adatok kezelésének célja a www.edzeskereso.hu (a továbbiakban: Adatkezelő) által
nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő 16 éves kort betöltött személyek (a továbbiakban:
Felhasználó) azonosítása, továbbá a velük való kapcsolattartás.
3. Adatkezelés jogalapja
3.1. Az adatkezelés jogalapja AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. Cikk (1) a) pontja.
3.2. A GDPR 9. Cikk (1) pontjában meghatározott különleges adatok tekintetében
adatkezelést az Adatkezelő nem végez.

4. Adattovábbítás
4.1. A Felhasználó által az Adatkezelő számára rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az
Adatkezelő harmadik fél számára kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulása esetén teszi
hozzáférhetővé.
4.2. A Felhasználó az adattovábbításra adott engedélyét a szolgáltatás igénybevétele alatt,
továbbá azt követően is – az Adatkezelő adatkezelői tevékenysége során – visszavonhatja.
4.3. Az Adatkezelő az adattovábbítási engedély esetén jogosult a Felhasználó személyes
adatait az engedély visszavonásáig, legfeljebb a szolgáltatás igénybevételének megszűnését
követő 5 évig kezelni, így különösen a személyes adatokat rendszerezni, tárolni, továbbítani,
harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni.
5. A személyes adatok megadásának elmaradása
A Felhasználó nem köteles a személyes adatait megadni az Adatkezelőnek, azonban az adatok
megadásának elmaradása esetén az Adatkezelő a Felhasználó számára nem tudja biztosítani a
szolgáltatást.

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden ésszerű lépést megtett annak érdekében, hogy fizikai, technikai és
szabályozás biztonsági intézkedéseket tartson fenn. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet
nyújtanak az elvesztés, illetéktele hozzáférés, másolás, módosítás vagy közzététel ellen. A
személyes adatokhoz hozzáféréssel kizárólag az adatfeldolgozó munkatárs rendelkezik. A
személyes adatok harmadik személy részére – a Felhasználó adattovábbításra vonatkozó
engedélye hiányában – nem kerülnek továbbításra.
7. A személyes adatok törlésének időpontja
a)
a Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonást követő 30 nap;
b)
jogellenes adatkezelés esetén haladéktalanul;
c)
szolgáltatás megszűnése esetén haladéktalanul;
d)
az Adatkezelő döntése esetén haladéktalanul;
e)
adattovábbítási engedély esetén legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének
megszűnését követő 5 éven belül.
8. A személyes adatokkal összefüggő jogok
8.1. A Felhasználó az Adatkezelőtől az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet a
személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban elektronikus úton, közérthető formában
tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról hogy kik és
milyen célból kapták meg az adatokat.
8.2. A Felhasználó joga, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan,
hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az azokkal összefüggő alapvető információkhoz
hozzáférést kapjon. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát
a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
8.3. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő 25 napon belül helyesbíti a pontatlan személyes
adatot.
8.4. A Felhasználó kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a
Felhasználó személyes adatait, amennyiben:
a)
azokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
b)
a Felhasználó visszavonta az adatkezeléshez való hozzájárulását és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c)
a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre;
d)
a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor;
e)
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
8.5. a Felhasználó kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben
a)
a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát;
b)
az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri
azok felhasználhatóságának korlátozását;

c)
az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a
felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d)
a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen.
8.6. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót a 8.1.-8.5. pontokban meghatározott
kérelem nyomán hozott intézkedésről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 30 nappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatást nyújt.
8.7. A Felhasználó kérelmét írásban elektronikus úton a hello@edzeskereso.hu e-mail címre
küldi meg az Adatkezelőnek.
9. Jogorvoslat
9.1. A személyes adatok jogsértő kezelése ellen a Felhasználó panaszt kezdeményezhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.
5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
9.2. Az adatkezelésre vonatkozó GDPR rendelkezések megsértése esetén az Adatkezelővel
szemben bírósághoz lehet fordulni, a rendelkezésre álló jogorvoslatok sérelme nélkül.
10. Hírlevél
A Felhasználónak elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs
eszköz útján hírlevelet az Adatkezelő kizárólag akkor küld, ha ahhoz a hírlevél címzettje
előzetesen hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott.
11. „Cookie”-k
11.1. A weboldal a Felhasználó egyénre szabott kiszolgálása és a kényelmi funkciók
érdekében „cookie”-kat használhat. A „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a
weblapra történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Felhasználó böngészőjének adatai, IP
címe, valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen
adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai
kimutatások célját szolgálják.
11.2. A weboldal a Felhasználó engedélye alapján használhat a szolgáltatás biztosítása során
„Cookie”-kat, amit a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele alatt visszavonhat.
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