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Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat 
[Jelen adatvédelmi tájékoztató a koppanyijaszai.hu és a koppanynevezes.hu weblapokra vonatkozik.] 
 
A fenti honlapok böngészésének, megfelelő használatának, egyes szolgáltatások igénybevételének az 
a feltétele, hogy a személyes adatok, személyazonosító adatok és személyazonosításra nem alkalmas 
adatok kezelésére vonatkozó, jelen „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat” -ban foglaltakat a 
felhasználó elfogadja. 
 
1. Bevezetés. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés 
megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.  
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az 
adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az  

. adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az  

. adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az  

. adatkezelés időtartamáról.  
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati 
lehetőségeire is.  
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a 
tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:   

. az adatgyűjtés ténye,   

. az érintettek köre,  

. az adatgyűjtés célja,  

. az adatkezelés időtartama,  

. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,  

. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek 
ismertetése, 

. az adatkezelés nyilvántartási száma.  
  

2. A szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és üzemeltető adatai. 
Név, és rövidített név: Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület 
E-mail: koppanyijasz@gmail.com 
Tel.: +36 70/294-8881 
Weboldalak: koppanyijaszai.hu és a koppanynevezes.hu 
 (a továbbiakban: „Weboldalak”) 
Székhely, postacím: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 2. 
Adószám: 18028214-1-03 
Bankszámlaszám: 11732071-20046736 

 
3. Az adatkezelésben érintett weboldalak tárhelyszolgáltatói. 

WEBHOSTICON TÁRHELY- ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÓ KFT. 
Székhely cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipánköz 2. 
Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár u. 8. 
Telefon: +36 1/700-2866 & +36 30/598-7210 
E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu 
Weboldal: https://webhosticon.hu 
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4. Az Adatkezelő személye, a Weboldalak tulajdonosa. 
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület (lásd 1. pont) 
 

5. Értelmező fogalmak. 
Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - 

közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes vagy jogi személy; 
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó 
következtetés; 

különleges adat: 
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 
tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a 
bűnügyi személyes adat; 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy 
a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a 
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás 
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett 
előéletre vonatkozó személyes adat; 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében levő és 
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített 
információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes 
jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai 
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt 
adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a 
megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, 
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőséget vagy hozzáférhetővé tételét 
törvény közérdekből elrendeli; 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a 
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- 
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 
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nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem 

lehetséges; 
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint 
az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján 
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő 
közérdekű adatot elő állította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az 
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;  

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és 
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes 
állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
  
6. Főbb adatkezelési esetek. Ezen esetekben kezelt adatok köre, az 

adatkezelés célja, időtartama, jogszabályi háttere és jogalapja. 
 

a.) Kapcsolat űrlap kitöltésekor megismert és kezelt adatok. 
Az adatkezelés célja: Tevékenységünkkel, honlapunkkal kapcsolatos kérdések, 

vélemények vagy problémák összegyűjtése. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen 

adatok kezeléséhez. 
A kezelt személyes adatok: Teljes név, e-mail cím, megjegyzés. 
Az adatok forrása: A Kapcsolat űrlapon, közvetlenül az érintettektől felvett. 
Az adatok kezelésének időtartama: Az ügy elintézésétől számított legfeljebb egy év 

elteltéig vagy az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.  
 

b.) Versenyre jelentkezéskor megismert és kezelt adatok. 
Az adatkezelés célja: Sportversenyek, versenysorozatok lebonyolítása. 
Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen 

adatok kezeléséhez. 
A 16. életévét be nem töltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy 
utólagos jóváhagyása szükséges. 

A kezelt személyes adatok: Teljes név, nem, születési dátum, e-mail cím, megjegyzés. 
Az adatok forrása: A Jelentkezés űrlapon, közvetlenül az érintettektől felvett. 
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Az adatkezelés időtartama: A cél megvalósulásáig vagy az érintett adatkezeléshez való 
hozzájárulásának visszavonásáig. 

Adatkezelési nyilvántartási szám: 
 

c.) Kapcsolat űrlap kitöltésekor és versenyre jelentkezéskor összegyűjtött adatok. 
Az adatkezelés célja: Időszakonként információk, tájékoztatók küldése 

tevékenységünkkel, aktuális versenyeinkkel, rendezvényeinkkel kapcsolatban 
kizárólag e-mailekben. 

Az adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen 
adatok kezeléséhez. 

A kezelt személyes adatok: Teljes név, e-mail cím. 
Az adatok forrása: A Kapcsolat és a Jelentkezés űrlapokon, közvetlenül az érintettektől 

felvett. 
Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának 

visszavonásáig. 
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-142148/2018. 
 

d.) Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok.  
Az adatkezelés célja: Célunk ezzel a Weboldalak látogatottságának nyomon követése, 

az elérhető elemzések segítségével statisztikák készítése. 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintettektől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a 

cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül 
történő közléstovábbítás.  

A kezelt személyes adatok: Egyedi azonosítók, dátumok, időpontok.   
Az adatok forrása: Automatikus, de a felhasználó kikapcsolhatja. Lásd. „8. Cookie-k 

használata” pontot. 
Az adatkezelés időtartama: A felhasználó böngésző beállításától függ. 

 
7. Általános információk, jognyilatkozatok: 

§ Soha nem küldünk kéretlen reklámlevelet (spamet). 
§ Bármikor leiratkozhat a tőlünk kapott levelekről, ha ezt az igényét jelzi a 

koppanyijasz@gmail.com e-mail címre. 
§ Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes 

adatokat maga dolgozza fel. 
§ Az Kapcsolat lapon található Facebook gomb cookie-t használ, amit harmadik fél kezel. A 

Facebook adatkezelési szabályzata itt található: https://www.facebook.com/about/privacy/ 
§ A Weboldalakat üzemeltető Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat 

tartalmai elemeit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
§ Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a Weboldalak minden felhasználójára – bárminemű 

megkülönböztetés nélkül érvényesek. 
§ Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre 

bocsátott személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs 
önrendelkezési jogának a biztosítása. Az Adatkezelő a látogatók személyes és nem személyes 
adatait is bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik 
azok biztonságáról és megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó előírások érvényre juttatásához 
szükségesek. 

§ Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai 
Gazdasági Térségen (EGT) kívülre. 
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8. Cookie-k használata. 
Mik azok a cookie-k: 

Web-oldalunk cookie-kat másnéven sütiket alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú 
adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed 
például az Felhasználó által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. 
A sütik személyes adatokat általában nem tárolnak. 
A cookie-kkal kapcsolatos általánosabb információkért lásd a HTTP cookie-król szóló 
Wikipedia cikket. 

Hogyan használjuk a cookie-kat: 
A cookie-kat az alábbiakban részletezett okok miatt használjuk. Sajnos a legtöbb esetben 
nincsenek ipari szabványos beállítások a cookie-k letiltásához anélkül, hogy teljesen 
kikapcsolnák az ezen a webhelyen hozzáadott funkciókat. Javasoljuk, hogy hagyja el az 
összes cookie-t, ha nem biztos benne, hogy szükség van rájuk, vagy sem, ha használják a 
szolgáltatást. 
Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy a cookie-kat tudjon a 
számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy 
listán tárolja őket, mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. 

A cookie-k letiltása: 
A cookie-k kezelését, használatát módosíthatja a böngészőjében a beállításokban (lásd a 
böngésző súgóját). Ne feledje, hogy a cookie-k letiltása hatással lesz ezen és számos más 
webhelyen, amelyet meglátogat. A cookie-k letiltása általában azzal is jár, hogy letiltja a 
webhely egyes funkcióit.  Ezért javasoljuk, hogy ne tiltsa le a cookie-kat. 
További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a 
cookie-kat, azok általában 30 napig a Felhasználó számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak 
a Felhasználó nem törli azokat már korábban. 
Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk 
felhasználóként eltérő kiszolgálását eredményezheti. 

A cookie-kat, amit beállítunk: 
Amikor adatokat, például a kapcsolattartó oldalakon vagy a megjegyzéseket tartalmazó 
formanyomtatványon küldi el, akkor a cookie-k úgy vannak beállítva, hogy emlékezzenek 
felhasználói adataira a jövőbeli levelezéshez. 

Harmadik fél sütik 
Bizonyos esetekben a megbízható harmadik fél által biztosított cookie-kat is használunk. 
A harmadik féltől származó elemzések segítségével nyomon követhetjük és mérhetjük a 
webhelynek a használatát. Ezek a cookie-k nyomon követhetik például a webhelyen vagy a 
látogatott oldalakon eltöltött időt, a látogatottságot. 

 
9. Titoktartás. 

A megszerzett és tárolt adatokat harmadik személy részére soha nem adjuk át, csak és kizárólag 
az alábbi törvényekben meghatározott esetek valamelyikének fennállásakor: 
§ Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró 

hatóság részére. 
§ Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja esetén) esetén 

az eljáró hatóság részére. 
§ Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásához 

(pl.: a tárhely bérlés + domain regisztrációs papírok elküldése e-mailben/átadása 
személyesen, azzal a céllal, hogy a partnercég felé továbbítsuk). 

§ Más jogi megkeresés esetén abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az 
adatokat. 

§ Ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent a 
Felhasználó vagy más személy biztonságára. 
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§ Szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez. 
§ Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi 

szabályoknak való megfelelés ezt megköveteli. 
  
10. Adatmegőrzés, az adatok tárolása, adatbiztonság. 

§ Archiválási célból minden adatot off-line (pl.: külső merevlemez, DVD) és online (pl.: 
Dropbox, OneDrive) formában is, valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi 
törvények által előírt más módon tárolunk. 

§ Bizonyos adatok a Weboldalak tárhelyszolgáltatójának (adatai a 2. pontban) szerverein 
tárolódnak. 

§ Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági 
intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika 
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

§ Az Adatkezelő kiemelten gondoskodik a megszerzett és a számítógépén/egyéb 
adathordozón tárolt adatok biztonságáról, illetéktelen kezek általi megszerzés lehetetlenné 
tételéről. Legyen szó off-line vagy online tárolásról, minden esetben titkosítással, valamint 
minimum 30 karakteres (kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket is 
tartalmazó) jelszóval vannak védve, így a számítógép/egyéb adathordozó illetéktelen 
kezekbe való kerülése esetén sem férhetnek hozzá a személyes adatokhoz. 

  
11. Adatigénylés – a felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes 

adataikkal kapcsolatosan. 
Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jogok: 

a.) A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet 
az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető 
formában tájékoztatja a Felhasználót a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról. A tájékoztatás ingyenes.   

b.) Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, 
hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő 
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. 

c.) Az adatok törléséhez való jog: Érintettnek lehetőségé van a személyes adatainak törlését 
kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem 
terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve 
arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő 
jogosult a személyes adatok további kezelésére. 

 d.) Az adatok zárolásához való jog: Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a 
személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így 
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a 
személyes adat törlését kizárta. 

e.) A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Felhasználót írásban 
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét 
nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett 
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. Az érintett tiltakozhat személyes adatának 
kezelése ellen, 
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§ ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy 
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; 

§ ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – a Felhasználó 
hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik. 

 
12. Jogorvoslati lehetőségek. 

§ Amennyiben érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre 
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett 
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,  
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 1/391-1400 
Fax: +36 1/391-1410 
Weblap: http://naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

§ Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések 
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az 
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

§ Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel 
szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül 
a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézte elő. 
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan 
gondatlan magatartásából származott. 

 
13. Hatályba lépés és érvényesség. 

Jelen „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat” a Weboldalakon történt kihirdetése napján lép 
hatályba, és visszavonásig és/vagy módosításig érvényes. Jelen dokumentum legújabb, 
aktuális verziója mindig a Weboldalak lábrészében található „Adatkezelés” linkre kattintva 
érhető el. Jelen dokumentumban részletezett szolgáltatás(ok) igénybevételével felhasználó 
elfogadja, hogy csak akkor ad meg személyes adatokat, ha minden feltétellel egyetért. 
a.) Az Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat egyoldalú módosítása:  

Adatkezelő jogosult jelen „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat”-ot a hatályos 
jogszabályok maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül, egyoldalúan is 
módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá. 
A Weboldalak használatával az érintettek az esetlegesen megváltozott adatkezelési 
szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenően beleegyezésük kikérésére nincs szükség. 
A Weboldalak használatával és Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Sport Egyesület 
felé történő megkereséssel egy időben elismeri, hogy a fenti linken jelen „Adatkezelési 
tájékoztató és szabályzat” aktuális állapotát, változásait megismerte, és azokat 
elfogadja. 

b.) Kapcsolatfelvétel: 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése, észrevétele van, kérem 
vegye fel velünk a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén. 
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14. Jogi háttér. 
§ 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról. 
§ 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, 

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről. 
§ 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 
§ 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 
§ 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról. 
§ 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról. 
§ 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól. 
§ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. 

(Infotv.) 
§ 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó 

EASA/IAB-ajánlásról. 
§ 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő 

törvénymódosításokról. 
§ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai. 


