
Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. 

Kerületi lakosok előregisztrációs űrlap adatkezelési szabályzata 

A Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) ügyvezetője az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: GDPR), a 
sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint a valamint a személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján a Társaság adatvédelmének, 
adatbiztonságának és adatkezelésének rendjére az alábbi szabályzatot alkotja. 

1. Adatkezelő 
Neve:   Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft 
Székhely címe:  1051 Budapest, Erzsébet tér 4. 
Képviseli:   Buranits Ildikó Edit 
Adatvédelmi Tisztviselő: Regőczi Balázs, +36 (70) 524 3164, adatvedelem@v30.hu 
 

2. Adatkezelés célja 
Adatkezelő lehetőséget biztosít a V.30 Belvárosi Sportközpont (a továbbiakban Létesítmény) 
kipróbálására az V. kerületi állandó lakcímmel rendelkezők számára, a létesítmény terheléses 
próbaüzemének ideje alatt. A próbalehetőség ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelen adatkezelési 
szabályzat ezen regisztráció adatkezelési szabályait tartalmazza. Az Adatkezelő az előzetes 
regisztrációban megadott személyes adatokat kizárólag arra használja, hogy az érintett személyes 
adataival annak végleges regisztrációját előkészítse. Amennyiben az érintett az általa választott 
időpontban igénybe veszi a Létesítmény szolgáltatását, onnantól jelen adatkezelés hatályát veszti, 
helyette a Létesítmény igénybevételére vonatkozó adatkezelés lép. Az új adatkezelés jelen 
szabályzattól független, önálló adatkezelésnek minősül. A véglegesítésre nem kerülő regisztrációkat 
a jelen adatkezelés időbeli hatályának lejártával, a regisztrációkhoz tartozó személyes adatokkal 
együtt Adatkezelő törli. 

3. Az adatkezelés hatálya 

Időbeli hatálya: Jelen szabályzat 2021.07.07-től 2021.08.31-ig, vagy a hozzájárulás visszavonásig 
érvényes. 

Személyi hatálya kiterjed: az Adatkezelőre, az adatkezelő alkalmazottjaira, vagy az Adatkezelővel 
egyéb szerződéses jogviszonyban álló, az adatkezelésben résztvevő személyekre, valamint a 
próbalehetőséget igénybe vevő érintettekre. 

4. Az adatkezelés jogalapja 

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait az érintettek előzetes hozzájárulása alapján kezeli 
kizárólag az adatkezelés időbeli hatálya alatt. 

5. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama az érintett regisztrációjának véglegesítéséig, vagy annak hiányában jelen 
szabályzat időbeli hatályának végső időpontjáig tart. 

6. Az adatkezelésbe vett személyes adatok 

A regisztráció során az érintettnek az alábbi személyes adatokat szükséges megadnia: 
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- Vezetéknév, keresztnév, neme, irányítószám, lakcím (utca, házszám), az önkormányzattól 
postai úton kapott V.30 kártya sorszáma, e-mail cím, születési idő (év, hónap, nap). 

7. Adatkezelő V.30 Belvárosi Sportközpontban személy és vagyonvédelmi célból elektronikus 
megfigyelőrendszert alkalmaz. Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerre vonatkozóan külön 
adatkezelési szabályzattal rendelkezik, amely az érintettek részére korlátozás nélkül elérhető, 
megtekinthető. 

8.   Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei 

Az érintettnek joga van: 

A személyes adataihoz való hozzáférés joga 

Ezen joga alapján Ön 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 adataihoz és az általános adatvédelmi 
rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést 
kapjon. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező 
személyes adatok másolatát köteles az Ön 
rendelkezésére bocsátani, a további másolatokért az 
Adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű 
mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat 
igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti 
hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga 

A helyesbítéshez való joga alapján az érintett egyrészt 
jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az 
érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, 
másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatainak kiegészítését. 

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” 
való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes 
adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy 
indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, 
meghatározott feltételek esetén. 

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog 
online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, 
amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta 
az érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, 
köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket 
annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes 

adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a 
személyes adataira mutató linkek vagy e személyes 
adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

A személyes adatai kezelésének korlátozásához 
való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja 
az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül: 

Az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. 
Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az 
Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai 
pontosságát; 

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a 
személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes 
adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

Az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben 
az esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 
Ön jogos indokaival szemben. 

 

A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével 
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak a kezelése ellen, ha a 
személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos 



érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen 
üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az 
érintettre vonatkozó személyes adatok e célból 
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, 
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes 
adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő 
kezelése ellen, akkor a személyes adatai a 
továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

 

Az érintettnek joga van jogorvoslatot kérni, melyet megtehet: 

- Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél 
- Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a 

jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. 
- Információs önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 
9-11. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu 

 
7. Adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe. A jelen adatkezelés során kezelt személyes 
adatokat Adatkezelő csak abban az esetben továbbítja harmadik fél számára, amennyiben arra 
jogszabály vagy hatósági eljárás kötelezi. 
 

8. Adatvédelmi incidensek kezelése 
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, melyeket legkésőbb az észleléstől 
számított 72 órával bejelent a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha 
az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és 
szabadságaira nézve. 
 

9. Adatbiztonság, a személyes adatok tárolása, az információbiztonság 
Személyes adat csak a 2. pont szerinti adatkezelés célja szerint kezelhető. Az Adatkezelő gondoskodik 
az adatok biztonságáról, ennek érdekében megteszi a szükséges szervezési és információ 
technológiai lépéseket, összhangban a vonatkozó jogszabályi előírásokkal. Adatkezelő mindent 
megtesz annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatokhoz jogosulatlanul senki ne férhessen 
hozzá, azokat ne továbbíthassa, változtathassa meg, vagy törölhesse. Fenti célokat a folyamatok 
helyes szervezésével, a munkavállalók oktatásával és megfelelő informatikai intézkedésekkel éri el. 
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Adatkezelési Nyilatkozat 

 

Alulírott,  .......................................................................................................................................  

lakcíme:  ........................................................................................................................................  

 

kifejezetten kijelentem, hogy a Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. (székhelye: 1051 
Budapest, Erzsébet tér 4.); által üzemeltetett V.30 Sportközpont előregisztrációját igénybe 
veszem, az ehhez szükséges regisztrációt az adatkezelő megtegye és az ennek során kötelezően 
megadandó személyes adataimat beazonosítás és jogosultság ellenőrzése céljából, a „Belváros-
Lipótváros Sportközpont Kft. Kerületi lakosok előregisztrációs űrlap adatkezelési szabályzata” 
dokumentumban foglaltak szerint kezelje. Továbbá 

 

□ és/vagy direkt marketing  

□ és/vagy belső piackutatás  

 

céljából kezelje. (Kérjük jelölje x-el a megfelelő helyen)  

 

Az „Belváros-Lipótváros Sportközpont Kft. Kerületi lakosok előregisztrációs űrlap adatkezelési 
szabályzata” dokumentumban foglaltakat megismertem és elfogadom.  

 

Kelt.: Budapest,  

 

 ___________________________________ 
 Aláírás 

 

 

 

 


