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DÁTUM

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA
1.1. A LAGARDERE SPORTS HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő ezúton tájékoztatja
weboldalának látogatóit [továbbiakban: érintett(ek), vagy felhasználó(k)], hogy tiszteletben tartja az
érintettek személyhez fűződő jogait, illetve információs önrendelkezési jogukat, ezért adatkezelése
során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) szerint jár el. Az Adatkezelő a
Szabályzatnak az időközben módosuló jogszabályi háttérrel való összehangolása miatti
megváltoztatására fenntartja a jogot. A Szabályzat mindenkor hatályos elektronikus változata
elérhető a www.groupamaarena.com weboldalon.
1.2. Az Adatkezelő honlapjaihoz kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül bárki hozzáférhet, a
honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat,
nézhet feltöltött tartalmakat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és
automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner
cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel
azokért.

Adatkezelés megnevezése

Cookie-k

Mi az a cookie (süti)?

A „cookie” jellemzően betűkből és számokból álló olyan
kis file, amelyet webszerverünk küld az Érintett
számítógépének merevlemezén lévő böngésző cookie
fájljába. Ennek segítségével honlapunk például emlékezni
fog egy felhasználói eszközre, amikor webszerverünk és
annak internetes böngészője kapcsolatba lép egymással. A
cookie legfőbb célja, hogy a webszerver az Érintetthez
szabott weboldalt kínáljon fel, és a látogató részére
személyesebb, igényeihez szabott élményt kínáljon,
amikor az Érintett a Honlapot látogatja

Milyen típusú cookie-kat használunk?

Munkamenet (session) cookie-k: ezek olyan ideiglenes
cookie-k, melyek addig maradnak a böngésző cookie
fájljában, amíg az Érintett a honlapot el nem hagyja, utána
törlődnek. A honlap bizonyos alkalmazásainak, ill.
funkcióinak
működéséhez
ezen
cookie-k
elengedhetetlenek.
Állandó (persistent) cookie-k: a jobb felhasználói élmény
biztosítása érdekében az Adatkezelő állandó (persistent)
cookie-kat is használ. Ezen fajta cookie sokkal hosszabb
ideig marad az Érintett böngészőjének cookie fájljában. Ez

2

az időtartam attól függ, hogy az internetes böngészőjét az
Érintett hogyan állította be. Az állandó cookie-k minden
olyan esetben információkat adnak át a webszerver
számára, amikor az Érintett a honlapra látogat.
Milyen cookie-kat használunk?

a) Facebook közösségi megosztó gombja
b) Facebook Pixel
c) Google Analytics
d) Google AdSense
e) Google maps
f) Salesmanago

Cél
A honlap látogatása során az Adatkezelő a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a honlap funkcióinak
elősegítése, fokozása, a személyre szabott kiszolgálás és a
visszaélése megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói
adatokat, továbbá szükséges munkamenet és funkcionális
sütiket használ. Ilyenek pl. a munkamenet azonosítók,
vagy a statisztikákhoz esetleg használt sütik, valamint a
tartalmak kiszolgálásához, testreszabásához lehet rájuk
szükség.

Jogalap

Az érintett önkéntes hozzájárulása

Érintettek köre

Minden személy, aki az Adatkezelő honlapjait böngészi

Kezelt adatok és célja

Azonosítószám, dátum, időpont

Adatok forrása

az Érintettől felvett adatok

Adatkezelés időtartama

Facebook közösségi megosztó gombja és Facebook Pixel:
180 nap; Google Analytics, Google AdSense és Google
Maps: 365 nap; Salesmanago: 365 nap.

Adattovábbítás

nem történik

1.3. Cookie-k (Sütik) törlése
Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A
sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni
Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.
Ha a Felhasználó többet szeretne megtudni arról, hogy böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el a
saját böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome

(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
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Mozilla Firefox
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn )
Windows Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies)
Safari
(https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/manage-cookies-and-website-datasfri11471/mac)
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Honlap szolgáltatásainak nem teljes körű
igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

2. ÉRINTETTI JOGOK
2.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Felhasználó a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől, hogy Adatkezelő
tájékoztassa:
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési cél miatt,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli,
Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg Felhasználó részére, kivéve,
ha a Felhasználó azt nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást telefonon keresztül Adatkezelő nem ad.
Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen) első alkalommal ingyenesen biztosítja Felhasználó részére.
Adatkezelő által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat
számíthat fel. Ha az Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles
körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő rendelkezésére.

2.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Felhasználó írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti Felhasználó által, írásban vagy az
Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok
kiegészítését elvégzi Felhasználó által megjelölt tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a
helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználó e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

2.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Felhasználó írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a




Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
Az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását,
Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
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Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Felhasználó jogos
indokaival szemben.

2.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Felhasználó kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat,
ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:
i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más
módon kezelte;
ii) Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
iii) Felhasználó saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az
adatkezelésre,
iv) Felhasználó tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
v) a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli;
vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

2.5. Adathordozhatósághoz való jog
Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán
alapul, a Felhasználónak joga van arra, hogy kérje, hogy a Felhasználó által az Adatkezelő részére megadott adatokat
gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más
adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben a Felhasználó által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság,
egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)
Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem
alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra
jogosult a Felhasználó kíván élni e jogával. Felhasználó e jog keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti,
melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adatkezelő
rendszereiből való törlésével, ezért a Felhasználó e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben
nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

2.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
A Felhasználó az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az
adatkezelés jogalapja
 a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja a Felhasználót.
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A Felhasználó tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás
linkre kattintva is tud.

2.7. Kérelem teljesítésének határideje
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót a hozott
intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt
nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Ha a Felhasználó kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel)
Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján
történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt terheli.
Ha a Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adatkezelő elektronikus úton adja meg,
kivéve, ha azt a Felhasználó másként kéri.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

3. JOGORVOSLAT
3.1. Az érintettek információs önrendelkezési jogának vélt, vagy valós megsértése miatt az Adatkezelő
alábbi elérhetőségein keresztül élhet:
LAGARDERE SPORTS HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 1091 Budapest, Üllői út 129.
e-mail cím: adatvedelem@groupamaarena.com
3.2. Az érintettet a GDPR és az Infotv. rendelkezései alapján teljeskörűen élhet az érintetti jogaival.
3.3. Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a hivatkozott
határidőt elmulasztja, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. Az
ügyben az Adatkezelő székhelye szerint, vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes bíróságnál
nyújtható be a kereset. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
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Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
2018. május 25.
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