
A Kaposvári Vízilabda Klub weboldallal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatója 

A személyes adatok kezelésével összefüggő tevékenységeinket az új Európai Uniós általános 

adatvédelmi rendeletben (EU 2016/679 GDPR Rendelet) kötelezően előírt és alkalmazandó szabályok 

alapján végezzük. Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az abban, valamint a hatályos hazai 

jogszabályokban meghatározott követelményeknek megfelelően végezzük.  

Az Adatkezelő adatai 

Kaposvári Vízilabda Klub 

Székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 12 2/19 

Elnök: Dr. Radics Gyula 

E-mail: dr.radics.gyula@ugyvedek.info 

Tárhely szolgáltató: In4Net Kft. 

Az adatkezelés alapelvei 

Elkötelezettek vagyunk a weboldalt felkereső látogatók és minden érintett személyes adatainak 

védelmében. Kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jog érvényesülését 

tevékenységünk során. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja. 

A weboldalunkon nyilvánosságra hozott információkat bárki megismerheti, megtekintheti, aki 

meglátogatja az oldalt. Az oldal a Facebook oldallal összekapcsolt. A Facebook oldallal kapcsolatos 

adatvédelmi irányelvekről a https://ww.facebook.com/privacy/explanation  linken tájékozódhatnak. A 

képek és videofelvételek rögzítése és közzététele során a Ptk. 2:48. § is érvényesül. 

Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az adatkezelés célja a weboldal látogatóinak tájékoztatása, valamint a sütik esetében a weboldalunkra 

látogató felhasználók munkamenetének azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az annak 

során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja az EU 

2016/679 GDPR Rendelet 6. cikk (1) a, pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. 

A kezelt adatok köre 

A weboldallal összefüggésben a kezelt adatok: 

- a játékosokról készült kép- és videofelvételek 

- a látogatók IP címe 

- az üzenet küldésénél megadott név és e-mail cím 

A weboldalunkon alkalmazott sütik a weboldal működését támogató, úgynevezett funkcionális sütik, 

amelyek a weboldal programkódja által értelmezhető információkat tartalmaznak. A funkcionális 

sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik félnek. 

Az adatkezelés időtartama 

Az üzenetküldéshez szükséges személyes adatokat a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges időtartam 

alatt kezeljük, és a teljesítést követő legfeljebb 30 nap időtartamban tároljuk. 

A weboldalunkon alkalmazott úgynevezett munkameneti süti érvényessége lejár, amint Ön a 

weboldalt elhagyja, illetve bezárja a böngésző programjában oldalunk. 

https://ww.facebook.com/privacy/explanation


Ön bármikor megváltoztathatja a sütik beállításait, tilthatja és törölheti is őket a böngésző 

programjának beállításai segítségével. 

Cookie-k alkalmazása a weboldalon 

Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a látogatásokkal 

kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a 

weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót. 

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen 

segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével 

jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók. 

Teljesítményt javító cookie-k: Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a látogatók milyen 

módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a leggyakrabban, hol ütköznek a 

látogatók hibaüzenetekbe. 

Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak beazonosítanák. 

A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül kerül felhasználásra. Céljuk a 

weboldalon elérhető funkciók, felhasználói élmény javítása. 

Google Analytics 

Ez a honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég („Google”) által 

nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”, azaz az Ön számítógépére 

mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a honlap használatának elemzését. A cookie-k 

által a honlap Ön általi használatára vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban 

található szervereire küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való 

aktiválása esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az Európai 

Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban lerövidíti, mielőtt azt 

átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes IP-címnek USA-beli Google-

szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A Google ezeket az információkat a honlap 

üzemeltetőjének nevében használja fel abból a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, 

jelentéseket állítson össze a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat 

nyújtson a honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A 

böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik vagy összesítik 

a Google más adataival. 

Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az eszközére történő 

mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem fogja 

tudni a honlap minden funkcióját teljes egészében kihasználni. 

Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap használatára 

vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a Google részére való 

megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő feldolgozását, amennyiben letölti és 

telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe beépülő modult: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en  

A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további információkért 

látogasson el az alábbi honlapok valamelyikére: 

http://www.google.com/analytics/terms/us.html 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

Az adatok tárolásának helye és hozzáférési jogosultságok 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.google.com/analytics/terms/us.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


A weboldal tárhely szolgáltatója az In4Net Kft., melynek adatkezelési szabályzata az alábbi linken 

érhető el: 

http://www.in4net.hu/wp-content/uploads/2017/11/Adatvedelmi_Iranyelvek.pdf 

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink és az általunk megbízott tárhely 

szolgáltató mint adatfeldolgozó munkatársai jogosultak a célokhoz kötötten és jogosultságuk 

mértékében.  

Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érdekében megteszünk minden olyan technikai és 

szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek legyenek a véletlen törlés 

(megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy módosítás ellen. 

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem adjuk át, 

harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. 

Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így 

például hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság hivatalos megkeresésére a megkeresésé 

céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni. Ehhez az ön külön hozzájárulása nem 

szükséges, mert törvényben meghatározott feladatunk. 

Az érintett jogai 

Előzetes tájékozódáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés 

megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. (Rendelet 13-14. cikk) A részletszabályokról a 

következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

Az érintett hozzáférési joga 

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 Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz 

hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk). A részletszabályokról a következő fejezetben adunk 

tájékoztatást. 

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. (Rendelet 16. cikk). 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

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 a Rendeltben meghatározott indokok 

valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk 

tájékoztatást. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben 

meghatározott feltételek teljesülnek. (Rendelet 18. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben 

adunk tájékoztatást. 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó 

értesítési kötelezettség 

http://www.in4net.hu/wp-content/uploads/2017/11/Adatvedelmi_Iranyelvek.pdf


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. (Rendelet 19. cikk) 

Az adathordozhatósághoz való jog 

A Rendeletben írt feltételekkel 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. (Rendelet 20. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk 

tájékoztatást. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az 

Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 

végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség. (Rendelet 21. cikk) A részletszabályokról a következő 

fejezetben adunk tájékoztatást. 

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. (Rendelet 22. cikk) A részletszabályokról a következő 

fejezetben adunk tájékoztatást. 

Korlátozások 

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási 

intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben 

meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk). A részletszabályokról 

a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira 

és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az 

adatvédelmi incidensről. (Rendelet 34. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk 

tájékoztatást. 

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos 

tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az 

érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 

77. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá 

vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a 

panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos 

eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. (Rendelet 78. cikk) A részletszabályokról a 

következő fejezetben adunk tájékoztatást. 



Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, 

e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. 

(Rendelet 79. cikk) A részletszabályokról a következő fejezetben adunk tájékoztatást. 

Panasz- és incidenskezelés 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő e-mail címén keresztül legfeljebb 15 napon belül vállaljuk 

a felmerülő incidens kivizsgálását és megválaszolását. 

Záró rendelkezések 

A Kaposvári Vízilabda Klub fenntartja magának a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa jelen 

Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi 

Szabályzatunkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások 

hogyan érintik Önt. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezései és a GDPR Rendelet az irányadóak.  

Felhasználó a weboldal látogatásával és a sütikre vonatkozó szabályzattal együtt elfogadja a jelen 

Adatvédelmi Tájékoztatót. 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

