
Az alkalmazás használatának adatkezelésével 
kapcsolatos tájékoztató 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?  
Az adatkezelő a Sportmap Kft.  
Cím: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2 
E-mail: info@sportmap.hu 
Web: www.sportmap.hu 
Adószám: 26291257-2-02 

Milyen személyes adatok kerülnek kezelésre? 
A Sportmap Kft. az Ön következő adatait tartja nyilván az alkalmazás használata 
során: név, email cím, készülék azonosító, push azonosító (ha engedélyezte, hogy 
az alkalmazás értesítéseket küldjön). 

Milyen célból kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai? 
Az Ön személyes adatainak a kezelésére a Sportmap nevű alkalmazás 
rendeltetésszerű használata céljából, és a kedvencek közé felvett elemekkel 
kapcsolatos értesítések küldése céljából kerül sor. 

Milyen jogalapon kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai? 
Az adatkezelésre az Ön ehhez adott hozzájárulása alapján kerül sor. 

Mennyi ideig kerülnek kezelésre az Ön személyes adatai? 
Az adatkezelés az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáig tart. 
Visszavonás hiányában a fenti adatokat korlátlan ideig kezeljük. 

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel összefüggésben? 
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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          
2016/679/EU rendelete alapján Ön 

- kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
tájékoztatást kérve a Sportmap Kft.-nél kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve 
a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további 
másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj 
számítható fel,  

- kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésük korlátozását,  

- kérheti, hogy a Sportmap Kft. ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az 



adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,  
- az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Sportmap Kft. a hozzájárulás 
visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi 
kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az 
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog 
korlátozásával arányban áll,  

- élhet az az adat hordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által 
a Sportmap Kft. rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt 
személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben 
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az 
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy - ha ez 
technikailag megvalósítható - a személyes adatait a Sportmap Kft. közvetlenül 
továbbítsa a másik adatkezelőnek. 

Miként vonhatja vissza az adatkezeléshez adott hozzájárulását? 
Az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonhatja 

- a info@sportmap.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben,  
- személyesen (7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2),  
- postai úton a Sportmap Kft.-nek írt, 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 99/2 címre 

küldött levélben 

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei? 
A személyes adatok címzettje az adatkezelő, valamint adatfeldolgozói. 

Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő? 
A Sportmap Kft. a telefonos üzenetek biztosításához adatfeldolgozói szolgáltatást         
vesz igénybe. A mobil értesítések küldéséhez, az adatfeldolgozói szolgáltatást a          
Pressenger Korlátolt Felelősségű Társaság (9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1/B,          
telefonszám: (70)415 3557) nyújtja. Ezen adatfeldolgozói szolgáltatás nyújtása        
határozatlan időtartamra szól szerződés szerint. 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére? 
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán, illetve esetleges panaszaival a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 
(1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) 
eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az adatkezelő székhelye, 
illetve a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez 
fordulhat.  


