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A D A T V É D E L M I  T Á J É K O Z T A T Ó  
W E B O L D A L  Á L T A L  K E Z E L T  A D A T O K  

 
 
A Veszprém Handball Zrt. a vonatkozó jogszabályok és saját adatvédelmi irányelveit figyelembe véve a jelen 
dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési szabályokról.  
 
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz információkat. A 2016/679/EU 
Általános Adatvédelmi Rendelet által előírt tájékoztatási kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő 
Általános Adatvédelmi Tájékoztatója tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: 
https://telekomveszprem.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato 

 
1. Az Adatkezelő 

 
Az Ön adatait a Veszprém Handball Zrt. kezeli. Elérhetőség: 8200 Veszprém, Külső-Kádártai út 5., adatvédelmi referens: 
Schöffer Alíz,  adatvedelem@veszpremhandball.hu  
 

2. Az adatkezelési tevékenység bemutatása  
 

a. Cookie kezelés 
 

Weboldalunk – a felhasználói élmény fokozása és a weboldal működésének biztosítása érdekében – sütiket (cookie) 

használ. A süti egy olyan adat, melyet a weboldal küld az érintett böngészőjének, ezáltal a böngésző eltárol bizonyos 

adatokat, mellyel a weboldal ismételt látogatás alkalmával az eredeti beállításokat visszatölti. Érintett a weblap 

meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a 

weblapot.  

 

A Webáruház az érintett böngészőjnek segítségével létrehozott információcsomagokat (süti/cookie) alkalmaz, 

amennyiben Érintett ezen adatkezeléshez a weboldal használatakor hozzájárul. Ezek a sütik információt gyűjtenek, 

megjegyzik a látogató egyéni beállításait és megakadályozzák az adatvesztést.  

 

A sütik célja a felhasználói élmény fokozása a weblap használata során, illetve információt nyújt Adatkezelő számára 

az oldal működésének ellenőrzéséhez.  

 

Az alkalmazott sütik az Érintett azonosítására alkalmatlanok. A sütik használati engedélyének megtagadása nem jár 

hátránnyal Érintett részére.  

 

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja 

alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban 

tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási 

lehetőségét. 

 

További információk az egyes böngészők beállítási lehetőségeiről: 

 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 

https://telekomveszprem.hu/hu/adatvedelmi-tajekoztato
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• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 
• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-10-win-7 
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq 
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 
 

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a 

böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést 

eredményezhet!  

 

A weboldalon használt sütik: 

 

Kezelt adatok 
köre, sütik 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

 a honlap működésének 
biztosítása 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (a 
honlap, mint szolgáltatás megfelelő működésének 
biztosítása ügyfelek számára, ügyféligények 
kielégítéséhez fűződő jogos érdek) 

 

 

 

 

Adattovábbítás címzettjei: 

 

Adatkezelés időtartam: 

 

Kezelt adatok 
köre, sütik 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

 a szolgáltatás hatékonyságának 
növelése, a felhasználói élmény 
növelése, kényelmi 
szolgáltatások biztosítása 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett 
hozzájárulása, melyek a weboldal használatának 
megkezdésekor adhat meg 

 

 

 

 

 

Adattovábbítás címzettjei: 

 

Adatkezelés időtartama: 

 

b. Google Adwords és Google Analytics adatkezelés 
 

A weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő 

reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon. 

 

Kezelt adatok 
köre, sütik 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

Google Adwords reklámajánlatok küldése, és 
ennek érdekében a weboldal 
elemzése 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett 
hozzájárulása, melyek a weboldal használatának 
megkezdésekor adhat meg 

Google Analytics 

 

További információk a Google sütikről:  
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• Google Analytics sütik - https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
• Google AdWords sütik - https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu 
 

Adattovábbítás címzettjei: 

 

Adatkezelés időtartama:  

 
3. Az Ön jogai 

 
Az Ön jogait a Rendelet határozza meg, melyek közül a legfontosabbak: 

- Ön kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, 
valamint joga van az adathordozhatósághoz. 

- Hozzájárulással kezelt adatok tekintetében Ön hozzájárulását bármikor, akár indokolás nélkül visszavonhatja, 
azonban ez nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 
Ön jogait úgy gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép Adatkezelővel a fent meghatározott elérhetőségeken. Kérelem 
benyújtása esetén Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol. További tájékoztatásért 
kérem, vegye fel a kapcsolatot Adatkezelővel elérhetőségein. 
 
Jogai feltételezett megsértése esetére Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz 
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek) 
 
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót vagy vegye fel a kapcsolatot 
Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 
 

 

 

http://birosag.hu/torvenyszekek

