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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. által a 
https://deac.hu/ oldalon végzett adatkezelésről 

 

A Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: 

Adatkezelő) az adatkezelése során mindenkor szem előtt tartja az adatkezelés alapelveit, 

elkötelezett az adatvédelem iránt. A jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság, célhoz 

kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság, integritás és bizalmas jelleg, 

alapértelmezett és beépített adatvédelem és az elszámoltathatóság alapelvei az Adatkezelő 

adatkezelése során maradéktalanul érvényesülnek. 

A személyes adatok kezelése 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI 

PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”), az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: Infotv.,) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően történik. 

Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit (a 

továbbiakban: Felhasználó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 

körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint felhasználó jogai gyakorlásának módjáról 

és lehetőségeiről. 

Adatkezelő 

 

Név: Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft  

Képviselő: Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető  

Székhely: 4032 Debrecen Dóczy J. utca 9-11. 

Cégjegyzékszám: 09-09-012832 

Adószám: 13792624-4-09   

Csoportos adószám: 17782218-5-09 

E-mail: adatvedelem@deac.hu, 

Telefonszám: +36-52-512-900/23723  

Honlap: www.deac.hu 
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Adatfeldolgozó: 
 

UD INFOPARK Nonprofit Kft.  
4028 Debrecen, Kassai út 26. 

 
Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

 
 

 
Kapcsolatfelvételi űrlap használatával összefüggő adatkezelés 

Adatkezelés célja  A DEAC munkatársaival történő kapcsolatfelvétel, ügyintézés 
megkönnyítése. Kapcsolat menüpont alatt.  

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  
e-mail cím, név, valamint az üzenetben megadott egyéb 
személyes adatok 
 

Adatkezelés időtartama  a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a válaszadásig 
 

 
 

 
Kapcsolatfelvétel adatkezeléssel kapcsolatban 

Adatkezelés célja  
Személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés, 
bejelentés. Adatvédelem menüpont alatt, adatvedelem@deac.hu 
e-mail címen.  

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  
e-mail cím, név, valamint az üzenetben megadott egyéb 
személyes adatok 
 

Adatkezelés időtartama  
a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a válaszadásig, az 
ügy elintézésig 
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Egyedi képek, videófelvételek honlapon történő közzétételével kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja  A DEAC eseményeinek bemutatása, a sportág népszerűsítése.  

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  képmás, mozgás 

Adatkezelés időtartama  a felvételek archiválásáig 
 

 
 

 
Tömegfelvételek (képek, videófelvételek) honlapon történő közzétételével kapcsolatos 

adatkezelés 

Adatkezelés célja  A DEAC eseményeinek bemutatása, a sportág népszerűsítése.  

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  képmás, mozgás 

Adatkezelés időtartama  a felvételek archiválásáig 
 

 
 
 

 
A játékosokról készült képek honlapon történő közzétételével kapcsolatos adatkezelés 

Adatkezelés célja  A DEAC csapatainak, mérkőzéseinek bemutatása.  

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja: az adatkezelés olyan 
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik 
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett 
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kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; Sportolói 
szerződés  

Kezelt adatok köre  képmás, név 

Adatkezelés időtartama  a felvételek archiválásáig 
 

 
 

A rendszer által naplózott egyéb személyes adatok 

Adatkezelés célja  
A rendszerbe bejelentkező Felhasználó eszközéhez 
internetszolgáltató által kiosztott azonosítószám. Adatkezelő a 
rendszer informatikai biztonságának biztosítása céljából kezeli. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  
az Érintett eszközének IP-címe, a használt böngésző típusa, az 
internetszolgáltató, a böngészés ideje, a belépő és kilépő oldalak 
címe, a látogatás alatti kattintások száma  

Adatkezelés időtartama  
tárhely kapacitásától függően legkésőbb 3 hónap múlva törlésre 
kerülnek.  
 

  

 
Feltétlenül szükséges cookie-k (sütik) használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  

Ez egy általános célú azonosító, amelyet a felhasználói 
munkamenet-változók karbantartására használnak. Ez 
általában egy véletlenszerűen generált szám, használatának 
módja az adott webhelytől függhet, de jó példa erre a 
felhasználó bejelentkezett állapotának fenntartása az oldalak 
között. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja: az adatkezelés az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek 
érvényesítéséhez szükséges. 

Kezelt adatok köre  oldallátogatás rögzítése 

Adatkezelés időtartama  
Felhasználónak joga van törölni a sütit saját számítógépéről, 
illetve letilthatja böngészőjében 
a sütik alkalmazását. 
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Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 
Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  

Ez a cookie a Google Universal Analytics szolgáltatáshoz van 
társítva, amely a Google gyakrabban használt elemző 
szolgáltatásának jelentős frissítése. Ez a cookie az egyedi 
felhasználók megkülönböztetésére szolgál egy véletlenszerűen 
generált szám kliensazonosítóként történő hozzárendelésével. 
A webhely minden oldalkérelmében szerepel, és a látogatói, 
munkamenet- és kampányadatok kiszámításához használják a 
webhelyelemzési jelentésekhez. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  IP cím 

Adatkezelés időtartama  2 év 

 

 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  
Ezt a cookie-t a Google Analytics állítja be. Minden egyes 
meglátogatott oldal egyedi értéket tárol és frissít, és az 
oldalmegtekintések számlálására és nyomon követésére szolgál. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  oldalmegtekintések száma, IP cím 

Adatkezelés időtartama  1 nap 
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Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Teljesítmény cookie-k használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  
Ez a cookie a Google Universal Analytics-hez van társítva, a 
dokumentáció szerint a kérések arányának csökkentésére szolgál 
– korlátozva az adatgyűjtést a nagyforgalmú webhelyeken. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  IP cím, kérések száma 

Adatkezelés időtartama  1 perc 

 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Célzó cookie-k  használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  Ezt a cookie-t a YouTube a beágyazott videók megtekintéseinek 
nyomon követésére állította be. 

Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  IP cím, videó megtekintések száma 

Adatkezelés időtartama  A videó törléséig. 

 

Harmadik féltől származó cookie-k (sütik): 

Célzó cookie-k  használatával összefüggő adatkezelés  

Adatkezelés célja  

Ezt a cookie-t a Youtube állítja be, hogy nyomon kövesse a 
webhelyekbe ágyazott Youtube-videók felhasználói 
preferenciáit; azt is meghatározhatja, hogy a webhely látogatója 
a Youtube felület új vagy régi verzióját használja-e. 
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Adatkezelés jogalapja  
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az érintett hozzájárulását 
adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő 
kezeléséhez 

Kezelt adatok köre  IP cím  

Adatkezelés időtartama  6 hónap 

 

A cookie-k (sütik) kezelése, törlése: 

A „sütiket” a használt böngészőprogramokban lehet törölni vagy letiltani. A böngészők 
alapértelmezett módon engedélyezik a „sütik” elhelyezését. Ezt a böngésző beállításainál lehet 
letiltani, valamint a meglévőket törölni. Mindemellett beállítható az is, hogy a böngésző 
értesítést küldjön a felhasználónak, amikor „sütit” küld az eszközre. Fontos hangsúlyozni 
azonban, hogy ezen fájlok letiltása vagy korlátozása rontja a böngészési élményt, valamint hiba 
jelentkezhet a weboldal funkciójában is. 

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában 
találhatók. Mindegyik webes kereső különböző, így a megfelelő beállításokhoz kérjük. 
használja keresője “Segítség” menüjét, illetve az alábbi linkeket a sütik beállításainak 
módosításához: 

Cookie settings in Internet Explorer 

Cookie settings in Firefox 

Cookie settings in Chrome 

Cookie settings in Safari 

Az anonim Google Analitika „sütik” kikapcsolásához egy úgynevezett „Google Analytics 
plug-in”-t (kiegészítőt) telepíthet a böngészőjébe, mely megakadályozza, hogy a honlap az 
Önre vonatkozó információkat küldjön a Google Analitikának. Ezzel kapcsolatban további 
információkat az alábbi linkeken talál: Google Analytics & Privacy  

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 
a.) Ön a GDPR 15. cikk 1. bekezdésének megfelelően tájékoztatást kérhet (előzetes 

tájékozódáshoz való jog) a Adatkezelő által kezelt személyes adatairól, amelyet az Ön 
által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi 
információkat: 

•  Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre; 
• az adatkezelés céljáról, jogalapjáról; 
• adattovábbítás esetén a címzettek köréről; 
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• az adatkezelés időtartamáról, illetve ezen időtartam meghatározásának 
szempontjai; 

• az Érintettet megillető jogokról és érvényesítési módjáról; 
 

b.) A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet (másolat kéréséhez 
való jog) az általunk kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben  az Ön által 
megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes 
adatokat, amelyeket Önről kezelünk. 
 

c.) Ön a GDPR 16. cikkének megfelelően kérheti személyes adatainak helyesbítését 
(helyesbítéshez való jog), amennyiben azok valótlanok, vagy pontatlanok, illetve 
személyes adataiban bekövetkezett változás esetén köteles azt bejelenteni. 
 
 

d.)  Ön a GDPR 17. cikk 1. bekezdésével összhangban a személyes adati törlését kérheti 
(törléshez való jog): A megőrzési időn belül a kezelt személyes adatok törlése nem 
kérhető, amennyiben az adatkezelés nem jogellenes. 
 

e.) Ön a GDPR 18. cikk 1. bekezdésével összhangban kérheti az adatkezelés korlátozását 
(korlátozáshoz való jog) az alábbi esetekben: 

• ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az 
adatkezelést, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását; 

• ha már nincs szükség a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

• amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk 
az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik 
okból kéri a korlátozást.  

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat 
minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok 
esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja. 

f.) Ön jogosult arra a GDPR 21. cikk 1. bekezdésével összhangban, hogy a saját 
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon (tiltakozáshoz való jog) a jogos érdek 
mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben megvizsgáljuk az Ön 
vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben 
megalapozottnak találja a kérelmét, töröljük a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt 
mindenképp tájékoztatni fogjuk. 
 

Az Érintett a fentebb említett pontok szerinti kérelmét a Adatkezelőnek a következő címre 
küldött elektronikus üzenettel terjesztheti elő: adatvedelem@deac.hu 
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Jogorvoslat 

Az Érintett a részére biztosított jogok gyakorlása érdekében kérelmével a Adatkezelő fordulhat. 
Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Adatkezelő a személyes adatainak a kezelése 
során nem tartotta be a GDPR és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy mindenkori utódszervezeténél (kijelölt 
felügyeleti hatóságnál) vizsgálatot kezdeményezhet: 

 

- Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

- Székhely:  

- Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 

- Telefon: +36 (1) 391-1400  

- Fax: +36 (1) 391-1410 

- Honlap: http://naih.hu 

- E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintett a Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési 
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése 
szerint a Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró 
adatfeldolgozó személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, 
vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban meghatározott előírások megsértésével kezeli. 
A pert a munkavállaló – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy 
az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Adatkezelő köteles bizonyítani. 


