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1. Bevezetés 
A Golden Ball Club Kft.(székhely: 9021 Győr, Szent István út 4.), továbbiakban, mint 
Adatkezelő, Szolgáltató) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát, 
valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szabályzat miden tartalmi elemét a 
mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak 
megfelel. A Szolgáltató tevékenységének ellátásához szükséges adatkezelés az érintett 
önkéntes hozzájárulásán alapul. A tájékoztató folyamatosan elérhető 
a https://goldenball.hu/adatkezeles oldalon. 

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra: 

• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről 

• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 

• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról 

• 2016/679/EU Rendelet (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 

 

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is 

fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az 

adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan 

közzéteszi. 
  



 

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen szabályzat alkalmazásában: 

  

• érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

• személyes adat: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; 

• 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 végrehajtatja; 

• 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; 

• 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 előállította, 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. 

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI 

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek 
kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig kezelhető. 

Személyes adat akkor kezelhető, ha: 

• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 

• azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi 

önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező 

adatkezelés). 

Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy 
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése 

• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy 

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és 

ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 

arányban áll. 

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek 
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen 
veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak 
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. 

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának 
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem 
szükséges. 

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 

• a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 

• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen 

érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban 

áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását 

követően is kezelheti. 

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. 



4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA, 
ADATTOVÁBBÍTÁS 

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben 
törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, 
hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik. 

 Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és 
szolgáltatásait veszi igénybe: 

Adatfeldolgozó: az adatfeldolgozói szerződésben feltüntetett könyvelést végző cég 

Az adattovábbítás célja: a vállalkozás működéséhez szükséges könyvelés elvégzése 

Továbbított adatok köre: az ÁFA törvény 169. §-a által meghatározott adatok (név, lakcím) 

A továbbított adatok megőrzésének ideje: az adózás rendjéről szóló 2003. évi, XCII. törvény, 
47. § (3) szerint az iratokat az adózónak a nyilvántartás módjától függetlenül az adó 
megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó 
esedékessége naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kell megőriznie. 

A weblap látogatóinak adatai 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, 
sem más személyes adatot nem rögzít. 

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából 
független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A 
mérés kiterjed a konverziók követésére is. 

A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az 
egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai 
szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. 

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. 
remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló 
technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő 
weboldaláról és egyéb internetes helyekről. 

Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve 
hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google 
partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. 

A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra 
nem alkalmasak. A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, 
illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől 
függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. 

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi 
elérhetőségeken olvasható: 

http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/ 

  

Hírlevél 

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett honlapok hírleveleire való feliratkozóknak .... (pl: 
általában havonta, de hetente legfeljebb egy alkalommal újdonságokat, híreket és 
ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus, illetve postai úton) direkt marketing 
üzeneteket kézbesít. 



A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami 
elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. 

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás 
lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. A megadott személyes adatok 
valódiságáért a felhasználó felel. 

 

AZ ADATKEZELŐ FŐTEVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 

Az adatkezelés célja: a személyes adatok kezelésére akkor kerül sor, ha ez a jelen ÁSZF 
alapján nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez (továbbiakban: főtevékenység) feltétlenül 
szükséges. Az adatkezelés célja ebben az esetben a szolgáltatások könnyítésére és 
teljesítésére irányul. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Kezelt adatok köre: 

• A szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének 

figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése céljából kezeli a Felhasználó azonosításához szükséges 

természetes személyazonosító adatokat: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, valamint 

céges vásárlás esetén a cégre vonatkozó adatok. 

• a szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli a szolgáltatás igénybevételével 

kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás 

igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

• a szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás 

nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 

Adatkezelés időtartama: regisztrációval történő használat esetén az adatkezelés 
visszavonásig tart. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden 
alkalmazottja hozzáférhet a főtevékenység teljesítése során. 

Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Golden Ball Club Kft. 

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 4. 

Adószám: 13478614-2-08 

Cégjegyzékszám: 08 09 012990 

Telefonszám: 0696-618-100 

E-mail: info@goldenball.hu 

 Az Adatkezelő által küldött elektronikus hírlevél 

Adatkezelés célja: hírlevél küldése az érdeklődők részére, amely tájékoztatást nyújt az aktuális 
akciókról, ajánlatokról. Az Adatkezelő által küldött hírlevél gazdasági reklámot is 
tartalmaz(hat). 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVII. törvény 6. § (5) 
bekezdése. 

Kezelt adatok köre: az érintett vezetékneve, keresztneve és e-mail címe. 



Adatkezelés időtartama: visszavonásig 

Adatok megismerésére jogosult személyek köre: a kezelt adatokhoz az Adatkezelő minden 
alkalmazottja és vezetője hozzáférhet a tevékenység ellátása során. 

Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Golden Ball Club Kft. 

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 4. 

Adószám: 13478614-2-08 

Cégjegyzékszám: 08 09 012990 

Telefonszám: 0696-618-100 

E-mail: info@goldenball.hu 

 

A munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó Adatvédelmi tájékoztató: 

 

Az Adatkezelő területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és 
működtetésénél figyelembe vette  a 2012. évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvényt 
( a továbbiakban: Infotv. ), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 
CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv. ), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában 
az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU Rendelet 
rendelkezéseit. 

A munkavállalók tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer működéséről és annak 
szabályozásáról. Új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől 
független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet munkavállalók 
ellenjegyeznek.  

A munkáltató kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az 
adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.  

 

A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai 

 

• A munkáltató a munkavállalók személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja, annak 
korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen tájékoztatta. /Mt. 9. § 
(1)-(2)/ 

• A munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrzi, 
magánéletüket nem vonja bele.  /Mt. 11. § (1)/  

• Ellenőrzés során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot.   

• Az adatkezelés során jogszerűen jár el, mivel betartja az Infotv. 4. § (1)-(2) alapvető 
rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve.  

• A rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig tárolja. 3 napnál hosszabb ideig 
történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett 
időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni tudja.    

• A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben 
meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített 



anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset 
esetében lehet visszanézni. 

• A munkáltató igazolni tudja, hogy az általunk alkalmazott elektronikus 
megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. § (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz 
kötöttség elvvel és érdekmérlegelés teszttel. Ezek szerint a személyes adatok kizárólag 
meghatározott célból, jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.  

• A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a 
kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy 
használatban lévő területet figyel meg.  

 Kihelyezett kamerák helye Kamerák száma  

 

1. Fitnesz folyosó 2 db   

2. Squash folyosó 2 db  

3. Wellness bejárat 1 db 

4.  Fitnesz recepció 1 db 

5. Félemelet folyosó 2 db 

6.  Főbejárat 2 db 

7. Hall 1 db 

8. Étterem 4 db 

9.  Éttermi pult 1 db 

10. Szálloda folyosó 4 db 

11.  Konyha folyosó 2 db 

12.  Hátsó bejárat 2 db 

13.  Parkoló 4 db   

 

• A munkavállalóknak kiadott a megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatóban pontosan 
megjelölésre kerültek, hogy az adott kamerák milyen célból lettek elhelyezve, milyen területre 
irányul a látószögük.  

• A munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, 
veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelem céljából 
alkalmazza a megfigyelő rendszert. 

• A munkáltató olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót 
és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló 
viselkedésének befolyásolása.  

•  A munkáltató nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi 
méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, 
de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti.  

• A munkáltató az Infotv. alapelveit alkalmazza a felvételek visszanézésekor is. Csak szűk 
személyi csoport rendelkezik jogosultsággal, akik döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek.  

• Jelen szabályzatban rögzítésre kerül, hogy pontosak ki/kik, milyen célból és milyen 
időközönként nézheti/nézhetik vissza a felvételeket: 



A megtekintésre jogosult személyek adatai: 

Név     Beosztás 

Kun Ferenc    Ügyvezető igazgató 

 

Megtekintések célja:  

Baleset vagy káresemény esetén felmerülő vitás kérdések tisztázása. 

 

A felvételek visszanézésének időbeli korlátja 3 nap. 

 

• Ha a munkavállalókon kívül egyéb személyek is a megfigyelt területre lépnek, akkor ők 
az Szvtv. szerint külön tájékoztatást kapnak. Az ügyfelek, vendégek a munkáltató területére 
való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és egyben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és 
működéséről a munkáltató kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el 
arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak.   

 

EGYÉB ADATKEZELÉS 

Az Adatkezelő cookie-k (ún. sütik) segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már 
látogatást tett a Szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthet meg a 
felhasználóknak. 

A tárhely szolgáltató adatkezelési gyakorlata az alábbi linken keresztül érhető el: 
 http://doclerweb.hu/adatvedelem 

 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Szolgáltató a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a 
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság, illetőleg a jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
megkeresésére a kezelt adatokról tájékoztatást adhat, amely jogszabályon vagy jogerős 
hatósági kötelezésen alapulhat. 

A tájékoztatóban meg nem jelölt, egyéb célú adatkezelésről az adatok felvétele során 
nyújtunk tájékoztatást. 

5. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS            

Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés 
biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának 
sérthetetlenségét. 

Az Adatkezelő köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a személyes 
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan 
adatkezelést kizárja. 

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében 
az Adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt 
adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és 
az érintetthez rendelhetők. 

6. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS A JOGÉRVÉNYESÍTÉS LEHETŐSÉGEI 

Az adatkezelés időtartama alatt a Felhasználónak joga van, 



• hogy a fennálló szerződés alapján nyújtott szolgáltatás igénybevétele előtt és az 

igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Szolgáltató mely adatkezelési célokból 

mely adatfajtákat kezeli, ideértve a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható 

adatok kezelését is, 

• kérni adatainak helyesbítését, 

• a jogszabályi kivételektől eltekintve kérni adatainak törlését vagy zárolását 

• tiltakozni az adatkezeléssel szemben. 

Az érintett a fent megjelölt kérelmét az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő, amelynek 
teljesítése érdekében megtett intézkedésről az Adatkezelő legkésőbb a kérelem benyújtását 
követő 25-30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást. 

• E-mail: info@goldenball.hu 

• Levelezési cím: 9021 Győr, Szent István út 4. 

• Telefonszám: 0696-618-100 

A Felhasználó további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-19.§, a 21.§-23.§. 

Felhasználó jogszabálysértés, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos nem megfelelő eljárás 
esetén Szolgáltatóval szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
eljárást indíthat, vagy a bíróság előtt is kezdeményezhet eljárást, amelyet a lakóhelye vagy a 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthat meg. Az eljárás megindítása előtt célszerű 
az Adatkezelővel megkísérelni a jogsérelem orvoslását. 

A NAIH elérhetőségei: 

Posta cím:        1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím:                 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon:           +36 (1) 391-1400 

Fax:                 +36 (1) 391-1410 

E-mail:            ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL:               http://www.naih.hu 


