
GÁBOR BALÁZS EGYÉNI VÁLLALKOZÓ 

Z2 CROSS GYM 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (1.sz. melléklet) 

mely 2019.09.26. napjától érvényes (korábban hatályos adatkezelési tájékoztató adatkezelőnél 

elérhető és megtekinthető). Évente egyszer felülvizsgálandó, valamint rendkívüli események 

bekövetkeztekor (jogszabályi változás, folyamat változás, fizikai pl. székhely változás), illetve 

Gábor Balázs fenntartja magának azt a jogot, hogy annak szükségessége esetén egyoldalú 

döntésével bármikor módosíthatja azt, és a módosítás a közzététellel válik hatályossá. 

A www.z2crossgym.com weboldal, valamint a Z2 CROSS GYM facebook oldal adatkezelője 
Gábor Balázs egyéni vállalkozó, amikor Ön ezen oldalakat felkeresi, illetve személyesen 
felkeresi a Z2 CROSS GYM-et személyes adatait átadja, azok kezelésre kerülhetnek adatkezelő 
által. 

A Z2 CROSS GYM elkötelezett sportolói személyes adatainak védelmében, kiemelten 
fontosnak tartja az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását is. 

A Z2 CROSS GYM a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

A Z2 CROSS GYM az alábbiakban ismerteti Önnel az adatvédelem kapcsán felmerülő 
alapfogalmak közül a legfontosabbakat. 

Adatvédelem: a személy magánszférájának jogi védelme. 

Adatbiztonság: technikai, szervezési intézkedések az adatvédelem érdekében. 

Személyes adat fogalma: minden olyan információ, amely alapján egy személy közvetlenül 
azonosítható, különösen a név, lakcím, azonosító jel, email cím. 

Az adatkezelés fogalma:a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel 
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő: aki adatkezelési tevékenységet végez az adatokon, aki az adatkezelésről önállóan 
dönt. 

Az adatfeldolgozás fogalma:technikai jellegű adatkezelés, az adatfeldolgozó az adatok feletti 
rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik. 
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Adatfeldolgozó: aki nem dönt önállóan az adatkezelés tárgyában, adatkezelő utasítása, döntése 



alapján cselekszik. 

Érintett személy: akinek a személyes adatát kezelik, feldolgozzák, érintetti jogok illetik. 

Az alapfogalmak bővebben megtekinthetők a NAIH oldalán is: 
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html 

A Gábor Balázs egyéni vállalkozó a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az 

érintett személyek részére:  

1.Az Adatkezelő adatai: 

Név: Gábor Balázs 

Székhely: 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 20/b 

Telefon: 06303967842 

E-mail: z2crossgym@gmail.com 

Adatkezelés célja: szolgáltatás teljesítése, sportolókkal való kapcsolattartás. 

Adatkezelés jogalapja: A weblapot látogató sportoló, leendő sportoló, érdeklődő esetén a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont alapján az érintett hozzájárulása (szerződéskötés előtt), 
szerződéses viszony létrejöttét követően pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, azaz 
szerződés teljesítése. 

A személyes adatokat elsősorban az Érintett hozzájárulása, az Érintettel kötött szerződés 
teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetőleg a A Z2 CROSS GYM (Gábor Balázs 
ev.), mint Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése alapján kezeli. A 
felsoroltakon túl az adatkezelés az Érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú 
érdekeinek védelme miatt szükséges lehet, illetve az adatkezelés alapulhat törvényi 
kötelezettségen, illetve közérdeken. 
Adatfeldolgozás:  

Gábor Balázzsal esetlegesen szerződéses kapcsolatban álló nyomtatott, vagy elektronikus 

hirdető újság, futárszolgálat, könyvelő, egyéb, az adatkezelő utasításai szerint eljáró 

vállalkozás, amely útján végez adatfeldolgozást Gábor Balázs. 

Gábor Balázzsal szerződéses jogviszonyban lévő aktuális adatfeldolgozói, adatkezelői külön 

nyilvántartásban, ún. adatkezelői, adatfeldolgozói nyilvántartásban kerülnek feltüntetésre és 

vezetésre . (jelen szabályzat mellékletét képezi). 
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Gábor Balázs vállalja, hogy az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, 



amelyek írásban rögzítettek, továbbá az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli 

szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott 

adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Gábor Balázs egyéni vállalkozó 

biztosítja, hogy olyan partnerrel szerződik, aki vállalja hogy: 

- az adatbiztonság garantálása érdekében, mint adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és 

technikai intézkedéseket. 

- segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. 

- az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek 

vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog 

az adatok tárolását írja elő. 

Ön az adatfeldolgozók személyéről tájékoztatást kérhet Gábor Balázstól, illetve megtekintheti 

a részletes adatvédelmi szabályzatot és annak mellékleteit. 

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel 

kapcsolatban, kérelmét postai úton a 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 20/b címre küldheti. Választ 

késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldi meg Gábor Balázs az Ön által 

meghatározott címre. 

 

Külföldi adattovábbítás:  

Gábor Balázs által nem történik külföldre személyes adatok adattovábbítása. 

Amennyiben Gábor Balázs a korábbi gyakorlatától eltérően adatot továbbítana külföldre, az az 

alábbiak szerint történik: 

- -Kizárólag érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén, mely hozzájárulás tartalmazza 

a kockázatra való tájékoztatást is vagy; 

- -a szerződés teljesítésének feltétele az adattovábbítás vagy; 

- -az adattovábbítása jogi igények érvényesítése, előterjesztése és védelme miatt szükséges 

vagy; 

- -létfontosságú érdek az adattovábbítás az érintett számára, és az érintett jogilag vagy 

fizikailag képtelen a hozzájárulás megadására vagy; 
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- a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják a személyes adatok a tagállami vagy uniós jog 

értelmében. 



 

Adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:  

Adatkezelési célok:  

Gábor Balázs az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban: 

egyéni és csoportos edzések, sportverseny felkészítések, sportrendezvények, sport 

táborok, sporttal, egészséges táplálkozással kapcsolatos tanácsadás, illetve hozzájuk 

kapcsolódó szolgáltatásokat igénybevevőinek az adatait a számlázáshoz mint jogi 

kötelezettség teljesítése végett kezeli és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeli 

kapcsolattartási céllal az ügyfelek, megrendelők adatait. Ezen túlmenően kezeli az 

egyes sporteseményeken résztvevők adatait is (pl: kép-és videofelvételek, póló 

méretek). Szerződéses jogviszony alapján az adatokat a szabályzat szerint 5 évig kezeli 

adatkezelő. 

Adatkezelés jogalapja: 

1.  

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges (elsősorban és 

többnyire ez jellemző), 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (adózás, 

könyvelés kapcsán), 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása (olyan esetekben amikor egy 

sportesemény látogatói, meghívottai kapcsán kerül sor adatkezelésre, nincs szerződéses 

viszony), 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: jogos érdek, melyhez mindig érdekmérlegelés szükséges 

(egyes egyedi esetekben). 

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja kapcsán további kiegészítések: 

1.1.a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pont  

1.2. kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) 

jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet 

folytonosság. 
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1.3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont 

1.5. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.  



 

Az adatkezelés időtartama: 

A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év. 

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 

év. 

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év. 

Érintetti jogok: 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai 

vannak.  

-Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy folyamatban van e személyéhez 

fűződően adatkezelés); 

-Kiigazításhoz való jog, amennyiben egy adat elavult vagy helytelen; 

-Törléshez, elfeledtetéshez való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

esetén illeti meg az érintettet);  

-Adatkezelés korlátozásához való jog; 

-Személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltásához való jog; 

-Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek 

megtiltása, ha ez a vonatkozó GDPR rendelet alapján nem kizárt;  

-Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk alapján, 

-Tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

-Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése. 

 

Nem törölhető az érintettre vonatkozó személyes adatok, ha az adatkezelés szükséges  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, 

- -közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai 

célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy 

komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,  

- -az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése, 

illetve közérdekből vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából,  
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- -népegészségügy területét érintő közérdek alapján,  

- -jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  



 

 

Adatvédelmi incidens: 

 

A személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, 

jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést jelent. 

Gábor Balázs biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat felmérését, annak mértékének 

megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra 

jutástól számított 72 órán belül a cég ügyvezetője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és 

tájékoztatja az érintettet is, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani 

tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt 

információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. 

Gábor Balázs az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a 

szükséges biztonsági intézkedéseket, felveszi az incidensről a jegyzőkönyvet, gondoskodik az 

adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetéséről az adatbiztonság helyreállítása 

céljából. 

Ügyféladatok kezelése: Gábor Balázs többnyire papír alapon kezeli az ügyfelei, szerződéses 

partnerei adatait. Web oldallal rendelkezik (www.z2crossgym.com), facebook oldallal 

(facebook/z2crossgym) rendelkezik, de azokon rendelést leadni, vagy hírlevélre feliratkozni 

nem lehet, Gábor Balázs alapesetben nem alkot profilt ügyfeleiről, nem végez direktmarketing 

tevékenységet és nem küld hírlevelet sem az érintettek számára. A vállalkozás kapcsolatban van 

a Centrum Lab elnevezésű orvosi szolgáltatást (vérvétel) nyújtó vállalkozással, melynek 

székhelyén helyet biztosít, tevékenységével kapcsolatosan azonban semminemű adatkezelést 

nem végez. A vállalkozás táplálkozással kapcsolatos ismeretterjesztő jellegű előadásokat is 

szervez évi néhány alkalommal, melyen a részvétel regisztrációhoz kötött, az adatok megadása 

(név, telefonszám) hozzájárulási alapon működik megfelelő előzetes tájékoztatás alapján. 
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 A vállalkozás sport rendezvényein való részvétel szintén regisztrációhoz kötött az adatok 

megadása (név, telefonszám, melyik edzésformát kívánja kipróbálni) „külső” résztvevők 

számára hozzájárulási jogalapon működik megfelelő előzetes tájékoztatás alapján, míg „saját” 

sportolók esetén szerződéses jogalap érvényesül. Adatkezelési cél az előadások és 

rendezvények gördülékeny lebonyolítása, a megfelelő tájékoztatása az érdeklődőknek és a 



meglévő sportolóknak. Az adatkezelés a hozzájárulás megadásától számított maximum 1 év, 

ezt követően az adatok adott adatkezeléssel kapcsolatban törlésre kerülnek, szerződéses jogalap 

esetén a szerződés megszűnésétől számított 5 év. 

A vállalkozás sportolói tekintettel arra, hogy időről időre versenyeken vesznek részt, az ezzel 

kapcsolatos adatkezelés szerződéses jogalap alapján történik és az adatkezelés ideje a szerződés 

megszűnésétől számított 5 év. Adatkezelési cél: a sportolók adott versennyel kapcsolatos 

lényeges adatainak, eredményeinek nyomon követése, az esemény dokumentálása. 

A fentiek alapján az alábbi érintetti adatok kerülhetnek kezelésre a fenti jogalapokkal: - 

- név  

- lakcím  

- telefonszám, email cím  

- adószám  

- szállítási cím  

-póló méret 

-sport eredmények, 

-videó-fényképfelvétel során rögzített személyes adat. 

Adatfeldolgozás  Könyvelő: Zombori Kft. 

Az adatfeldolgozó címe:  Dombóvár, Dombó Pál u. 9, 7200 

Az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenysége:  

Könyvelés, adótanácsadás  

Adattovábbítás jogalap:  GDPR 6. cikk (1) c) pont jogi kötelezettség 

teljesítése  

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Google LLC (“Google”) ;  

Az adatfeldolgozó címe:  székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043, Amerikai 

Egyesült Államok  

Az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenysége:  

levelezési rendszer  

Adattovábbítás jogalap:  GDPR 6. cikk (1) b) pont szerződés 

teljesülésének érdekében adatvédelmi 

tájékoztatója: 

https://policies.google.com/?hl=hu  

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Facebook  



Az adatfeldolgozó címe:  Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-

7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. 

No. IE9692928F  

Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége  közösségi oldal  

Adattovábbítás jogalap:  GDPR 6. cikk (1) b) pont szerződés 

teljesülésének érdekében  

 

A cookiek 

A cookie-k (sütik) olyan kis fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el az Ön 
számítógép böngészőjében. A cookie-kat ma már gyakran és széles körben használják a 
honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások, illetve egyénre szabott funkciók 
nyújtása céljából. A sütik számtalan funkcióval rendelkezhetnek, például megjegyzik a 
felhasználó egyéni beállításait, vagy megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók 
számára. 

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy 
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az 
ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan 
törlődnek. 

Sütik engedélyezése és tiltása 

A cookie-k által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre 
szabhatja, így akár le is tilthatja. Ha a süti (cookie) elhelyezéséhez az ügyfél nem járul hozzá, 
azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. 
Amennyiben a felhasználó szeretné letiltani a Google cookie-k használatát, azt a Hirdetési 
beállítások segítségével megteheti. A cookie engedélyezésével és tiltásával kapcsolatos hasznos 
információk pedig az alábbi linkeken is elérhetőek. 

� Google Chrome 
� Firefox 
� Microsoft Internet Explorer 11 
� Microsoft Internet Explorer 10 
� Microsoft Internet Explorer 9 
� Microsoft Internet Explorer 8 
� Safari 
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Felhívjuk az oldal látogatói figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának 
és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a sütik letiltása esetén nem tudjuk 
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 



 

Adatbiztonság  

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az 

érintettek magánszférájának védelmét.  

Az adatkezelő amennyiben áttérne a papír alapú adatnyilvántartásról, adatkezelésről 

elektronikusra, úgy gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való 

védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az 

eljárási szabályokat, amelyek a GDPR Rendelet, az Info tv., valamint az adat- és titokvédelmi 

szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

- Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen  

- a jogosulatlan hozzáférés,  

- a megváltoztatás,  

- a továbbítás,  

- a nyilvánosságra hozatal,  

- a törlés vagy megsemmisítés,  

- a véletlen megsemmisülés és sérülés,  

- az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 

Az adatkezelő ha lehetséges, megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a 

nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez 

rendelhetők  

 

Tájékoztatás a nyilvántartásokról, tájékoztatókról, szabályzatokról: 

Gábor Balázs az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően 

végzi, mely célok elérése érdekében azokat a nyilvántartásokat, tájékoztatókat, szabályzatokat 

alkalmazza, amelyeket a belső adatkezelési szabályzat melléklete felsorol. 
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Jogorvoslati tájékoztatás: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) ahova az 

érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó 



személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.   

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A perre a Törvényszék 

illetékes, érintett választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az érintett 

lakóhelye szerinti bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban 

bírálja el. 

 

Gábor Balázs vállalja, hogy személyesen kapcsolatot létesítő sportolói, partnerei is megfelelő 

tájékoztatást kapjanak személyes adataik kezeléséről és az azzal kapcsolatos releváns 

tudnivalókról. 

 

Kelt:Dombóvár, 2019.szeptember 26. 

 

 

_____________________________ 

Gábor Balázs 

Z2 CROSS GYM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


