ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Sporttevékenységhez vásárolt rendszeres szolgáltatáshoz.

Jelen adatkezelési tájékoztató a Sportközpont szolgáltatásaihoz kapcsolódó személyes adatok 2018.
május 25-ét követő tárolására és kezelésére vonatkozik. A teljes adatkezelési tájékoztatót
megtekintheti a www.tbsk.hu oldalon.

A Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. mint üzemeltető az Ön személyes adatainak
kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft.
székhely: 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6.
képviseli: Konrády Ildikó ügyvezető igazgató
cégjegyzékszám: 13-09-184207; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága;
adószám: 25814460-2-13
honlap: www.tbsk.hu
e-mail: tbskadatvedelem@torokbalint.hu
(a továbbiakban: az „Adatkezelő”)
A személyes regisztráció során az érintett(ek) által megadott adatok valódiságáért, helyességéért és
pontosságáért az Adatkezelő nem felel.

2. Az adatkezelés célja




a Házirend szabályainak betartása
az ügyfél egyértelmű beazonosítása
az ügyfelekkel való kapcsolattartás biztosítása

3. Az adatkezelés jogalapja
Az érintettek hozzájárulása a regisztrációs adatlap kitöltése és aláírása által.
A regisztrációs adatlap kitöltésének megtagadása esetén a Sportközpont szolgáltatásait nem veheti
igénybe. Ez alól felmentést kizárólag a napi jegyet vásárlók kapnak.

4. A kezelt adatok köre








Név
Cím
Telefonszám
Születési idő
Nem
E-mail cím
Fotó készítése

Regisztráció során Önnek kizárólag a nevét és a lakcímét kell megadnia, illetve bérlet vásárlása
esetén fotónak kell készülnie.

5. Az adatkezelés időtartama
Adatait kizárólag addig tároljuk, ameddig Ön vissza nem vonja hozzájárulását az Adatkezelőnek
megküldött nyilatkozatával. Ebben az esetben az Adatkezelő 14 munkanapon belül végérvényesen
törli a korábban e célból megadott valamennyi adatát. Ez esetben az ehhez kötött szolgáltatások,
bérletek igénybevételének lehetősége megszűnik.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás
A regisztrációval kapcsolatos elektronikus adatok feldolgozását az Adatkezelő végzi.

7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az adatkezelés időtartama alatt az Ön személyes adatait az Adatkezelő munkatársai, feladatuk
ellátásához szükséges ideig és mértékben ismerhetik meg.

8. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott
hozzáféréssel és titkosítással kezeljük. Adattovábbítás harmadik félnek, ill. külföldre nem történik.





Gondoskodunk az informatikai rendszer jogosulatlan hozzáférés elleni védelméről, mint
szoftver, mint hardver eszközök tekintetében.
Ellátjuk az általunk kezelt adatállományokat számítógépes vírus védelemmel.
Gondoskodunk az informatikai rendszer eszközeinek fizikai védelméről, beleértve az elemi
károk elleni védelemről.
Megtesszük a szükséges óvintézkedéseket a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében,
különösen a fizikai biztonság (zárt szekrényben való tárolás), illetve tűzvédelem tekintetében.

9. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását az 5. pontban jelzett módon, felvilágosítást kérhet
személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését vagy törlését, korlátozhatja
azok kezelését, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint kérheti azok átadását. Amennyiben
úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, panaszt
tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH). Jogairól részletes
tájékoztatást a www.tbsk.hu oldalon található adatkezelési tájékoztatóban, illetve az
tbskadatvedelem@torokbalint.hu e-mail címre, vagy a 2045 Törökbálint, Óvoda utca 6. címre küldött
tájékoztatást kérő levele útján kaphat.

Budapest, 2018. május 24.

