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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a Velence Plus Kft (székhely:
2481 Velence, Tópart u. 26., adószám: 13390284-2-07),(a továbbiakban: Társaság) által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési
politikáját.

1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése.
1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés.
1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő — kezeléséhez.
1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személy.
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2. Az ADATKEZELŐ ÉS FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYE
Az érintettek személyes adatait a társaság kezeli. Az adatkezelő kezeli az érintettek által a
megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az adatkezelő részére átadott
személyes adatokat.
Az adatkezelő a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett
gazdasági társaság. Az adatkezelő a jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkezik.
Érintett minden olyan személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik,
és ennek során az adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait megküldi, vagy
egyéb módon átadja, az adatkezelő rendszerében regisztrál. Továbbá érintettnek minősül az
adatkezelővel munkaviszonyban álló személy is.
Az adatkezelő
Szervezet neve:

Velence Plus Kft

Székhelye:

2481 Velence, Tópart u. 26.

adószáma:

13390284-2-07

Cégjegyzék száma:

07-09-010785

Weboldal:

www.velenceplus.hu

Email cím:

cslaszlo@velenceitosport.hu

Az adatfeldolgozó
Szervezet neve:

Magyar Vízilabda Szövetség

Székhelye:

1138 Budapest, Margitsziget Hajós Alfréd Sportuszoda

adószáma:

19011929-2-41

Weboldal:

www.mvlsz.hu

Email cím:

waterpolo@waterpolo.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
3.1 Az adatkezelővel létesített munkaviszonyhoz kapcsolódóan:
személyes adatok (név; születési hely, dátum; anyja neve; lakcím; adószám; személyi
igazolvány szám; Taj szám; bankszámlaszám )
iskolai végzettség és azokat igazoló dokumentumok másolata
korábbi munkatapasztalat megjelölése
fénykép
3.2 Az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan:
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•

magánszemély esetében: személyes adatok (név; születési hely, dátum; lakcím;
adószám; személyi igazolvány szám; bankszámlaszám )

•

kiskorú magánszemély esetében szülő személyes adatai (név, születési hely, dátum,
lakcím)

•

társaságok esetében: kapcsolattartói adatok

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS ELVEI
A személyes adatok kezelése és gyűjtése az Európai Unió közvetlenül hatályos jogszabályai,
valamint a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik. A személyes
adatok kezelésének vonatkozásában különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ( „ Információs törvény ") a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásai és az általa kialakított
adatvédelmi gyakorlat az irányadó.

ADATKEZELÉS ELVEI
Adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon
nem szabad felhasználni.
Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak,
azon nem terjeszkedhetnek túl.
Az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását
csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált
adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy
jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés,
megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

5. HOZZÁFÉRÉS A KEZELT ADATOKHOZ
A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek — így különösen
megbízottak, munkavállalók — férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és
akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.
A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé
harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény
elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely
adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
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Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai
célra felhasználja. Az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy
egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az
adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelő utasításainak megfelelően. Az
adatfeldolgozó igénybe vétele az adatkezelő felelősségét nem érinti.
Az adatkezelő jogosult az általa vezetett társaság szerződéses partnerei részére továbbítani a
személyes adatokat, amelyek az adatkezelést a jelen szabályzatban foglaltak szerint végzik.
Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.

6. ADATBIZTONSÁG
Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok
biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

7. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, AZ ADATOK TÖRLÉSE
Az érintett — a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével — bármikor, indokolás nélkül
kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az
adatkezelő öt munkanapon belül törli.
Az adatkezelő — a kötelező adatkezelések kivételével törli az adatokat, ha az adatok kezelésének
célja megszűnt.
Az adatkezelő az adott tanévre jelentkezők adatait a tanév végéig őrzi, a tanév végén törli.
A kötelező — azaz jogszabályon alapuló — adatkezelések esetében az adatokat az adatkezelő a
jogszabályban meghatározott ideig kezeli.
Amennyiben az adatkezelő és az érintett között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok
kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári
jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben a felhasználó jogellenes
cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása
érdekében az adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.
A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:
a)

kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;

b)

az érintett azt kéri;
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c)

az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;

d)

az adatkezelés célja megszűnt;

e)

hatóság vagy bíróság elrendeli.

8. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ASZF-ben meghatározott
módon. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott
elérhetőségek útján.
Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg adatait.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz,
illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a szabályzat végén található elérhetőségeken keresztül.
Az érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni.
Az érintett az adatvédelemre vonatkozó törvények alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,
továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 221C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban
felmerült panasza esetén.
Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez/munkaviszony megkezdéséhez harmadik
fél adatait adta meg az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az
adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. SZERZŐI JOG
A társaság weboldala, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok
elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem
offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély
szükséges, amelyet kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga
után, és a társaság kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.
A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás
kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A
társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával
kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem
megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási
késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.
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A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a
weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt
lépjen kapcsolatba társaságunkkal.
A társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett
anyagokért, információkért, amelyek a társaság weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön
anyagot bocsát a társaság rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra
hozatalra és hozzájárul annak a társaság általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni
nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy
amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a társaság szemben
harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a társaság mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

10. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
Az adatkezelő/társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és adatkezelési
szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A jelen szabályzat módosítását követően
valamennyi érintettet megfelelő módon tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával
az érintettek a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő
beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

László Csaba
ügyvezető
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