ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
(HÍRLEVÉL-SZOLGÁLTATÁS)

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar
Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest,
Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) a
HUNADO doppingellenes edukációs hírlevél-szolgáltatására feliratkozó személy (a
továbbiakban: Olvasó) részére tájékoztatást nyújtson a szolgáltatás igénybevétele
érdekében megadott személyes adatainak kezeléséről, a kezelésre vonatkozó
adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve:
Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye:
1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.
Adatkezelő elérhetősége:
+36 1 273 1715
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Dr. Szabó Gergely Balázs
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@antidopping.hu
2. Felhívjuk tisztelt Olvasónk figyelmét arra, hogy hírlevél-szolgáltatásunkat abban
az esetben veheti igénybe, ha hírlevelünkre feliratkozik, és ezáltal a személyes
adatai kezeléséhez hozzájárulását adja. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását az
elektronikus jelölőnégyzetben Ön által elhelyezendő jelzés igazolja, és amely
jelzés megtétele a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igénynek
minősül. Ezen hozzájárulásának megadásával azt is elismeri, hogy a jelen
tájékoztatóban foglaltakat előzetesen megértette és elfogadta.
3. Az
Adatkezelő
hatályos
Adatkezelés
Szabályzatát
(www.antidopping.hu) elektronikus formában teszi közzé.

a

honlapján

4. Az Ön által megadott személyes adatok kezelésének
célja:
elektronikus hírlevél-szolgáltatás nyújtása doppingellenes edukáció
és felvilágosítás céljából, kizárólag informatív, ismeretterjesztő
(nem kereskedelmi) jelleggel;
jogalapja:

az Ön mint érintett hozzájárulása;

terjedelme:

az Ön családi és utóneve, az Ön kezelésében álló elektronikus
levelezési (email) cím, sajtóhírlevél esetén a sajtóorgánum
megnevezése.

5. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok?
A HUNADO az Ön személyes adatait csak abban az esetben továbbítja másik
személy számára, amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő és az
adattovábbítás címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a HUNADO
felé hivatalos megkeresését eljuttatja.

6. Milyen módon tudok leiratkozni az edukációs hírlevél-szolgáltatásról?
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a
hírlevélről” című parancs aktiválásával. Ezt követően a HUNADO a hírlevélszolgáltatás nyújtására az adott Olvasó vonatkozásában nem jogosult.
7. Meddig kezeljük az Ön által megadott adatokat?
Személyes adatait a szolgáltatás ideje alatt kezeljük, és a leiratkozását követően
töröljük.
8. Törölhetjük-e Önt saját elhatározásunkból a hírlevél-szolgáltatást
igénybe vevő Olvasóink közül?
Igen, amennyiben azt észleljük, hogy a hírlevél-szolgáltatást Ön a rendeltetési
céljától eltérő célra, így különösen a HUNADO jó hírnevének sérelmére használja.
9. Milyen jogok illetik Önt mint a személyes adatok jogosultját?
Tájékoztatjuk, hogy Önt az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alább
jogok illetik:
a)
kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b)
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
c)
tiltakozhat személyes adatainak jogellenes kezelése ellen,
d)
jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban
megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére
továbbítsuk.
10. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt?
Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a
HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai
védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes
bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 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

