Kettlebell Sportági Szövetség
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
hírlevél rendszerről
Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Kettlebell Sportági Szövetség
(a továbbiakban: Adatkezelő) által végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő hírlevél
szolgáltatását igénybevevők számára a feliratkozást megelőzően a személyes adat jogosultját
(továbbiakban: Feliratkozó) az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott adatvédelmi és
adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa.
A www.kettlebellsport.hu weboldalon valamint az Adatkezelő által megalkotott egyéb, erre
rendszeresített online és offline felületen lehetőség van feliratkozni az Adatkezelő személyre szabott
hírlevél szolgáltatására, amennyiben Ön elmúlt 18 éves. A feliratkozáshoz önkéntesen és kifejezetten
hozzá kell járulni ahhoz, hogy az adatkezelő hírlevelet küldhessen. Az Adatkezelő csak az itt
meghatározott személyes adatokat használja fel hírlevélküldés céljából.
Az Adatkezelő
Neve: Kettlebell Sportági Szövetség
Székhelye: 9443 Petőháza, Ifjúság út 10.
Adatkezelési felelős neve: Németh Katalin elnök
Adatkezelési felelős elérhetősége: elnok@kettlebellsport.hu
Az Adatkezelő hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve az
Adatkezelő székhelyén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben a személyes adat jogosultja erre
vonatkozó elektronikus vagy papír alapú kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát
elektronikus levél mellékleteként megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus
levelezési címre.
Kezelt adatok köre:
1. Kötelezően megadandó adatok: vezeték- és keresztnév, email cím
2. Az Adatkezelő által minden esetben kezelt adatok: feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, feliratkozás
megerősítésének időpontja, megerősítés IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre
történő kattintás,
A hírlevélre feliratkozás során figyeljen arra, hogy csak saját személyes adatot jogosult megadni. Az
Adatkezelő a valótlan, jogosulatlanul vagy tévesen megadott adatok kezeléséből eredő károkért nem vállal
felelősséget.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése. A Feliratkozók adatait nem adjuk át, nem továbbítjuk.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontjával és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön
hozzájárulása. A feliratkozással Ön megadja a hozzájárulását a személyes adatai kezeléséhez.
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.
Az adatkezelés módja: elektronikus
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Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: az Adatkezelő vezető
tisztségviselői és az általuk a marketing és webes megjelenéssel megbízott munkatárs.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó neve: Silicium Network Szoftverfejlesztő és Informatikai Kft.
Székhelye: 1146 Budapest, Cházár András utca 2. A. ép. 3. em. 7.
Adatfeldolgozói tevékenység: Adattárolás, hoszting tevékenység
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja,
hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme
érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu
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