SPORTOLÓI ONLINE REGISZTRÁCIÓ
Adatkezelési tájékoztató

A BioTech USA Kft. jelen dokumentumban ismerteti a https://biotechusa.hu/ weboldalának /Sportolók
aloldaláról elérhető Sportolói regisztráció felületen alkalmazott, a jelentkező személyek adatainak kezelése
körében követett szabályait, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseit.
Adatkezelő adatai
BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 251146812-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu
Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi
ajánlásokkal összhangban és a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, valamint megtesz minden
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő illetékes munkavállalói jogosultak
megismerni.
A kezelt személyes adatok: név; e-mail cím; születési hely (ország, város); születési idő (év, hónap, nap);
állampolgárság; lakóhely (ország, város); beszélt nyelv(ek); verseny eredmények; tervezett versenyek; Facebook,
Instagram és YouTube oldal címe, ezek követői száma; motivációs célok (opcionális).
Az adatkezelés célja: kiválasztás, kapcsolattartás a sportolói együttműködési szerződés esetleges megkötése
érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a személyes adataid kezeléséhez való
hozzájárulásod.
A jelentkezéssel hozzájárulsz, hogy Adatkezelő a személyes adataidat a jelen Tájékoztatóban írtak szerint
kezelje. A személyes adatok kezelése a jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes és kifejezett
hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat bármikor jogosult vagy visszavonni, azonban a visszavonást
megelőző adatkezelés jogszerűségét az nem érinti.
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. Az Adatkezelő egy biztonsági határidőt is használ az
adataid védelme érdekében: a regisztráció napjától számított 6 hónap elteltével véglegesen törli a személyes
adataidat.
Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:
1. Az Adatkezelő szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyeket további megbízott cég üzemelteti és felmerülő
probléma esetén tartja karban.
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Az adatfeldolgozó cég adatai: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2111 Szada, Ipari park
út 12-14., Levelezési cím: 1033 Budapest, Huszti út 60., Cégjegyzékszám: 13 09 066529, Adószám: 10819768-213, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)
2. Az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik és felmerülő probléma esetén karbantartják.
Az adatfeldolgozó cég adatai: Mongouse Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Cégjegyzékszám: 01
09 711243, Adószám: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)
Az adatfeldolgozó cég adatai: Servergarden Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Cégjegyzékszám:
01 09 186097, Adószám: 24855608-2-42, Email: info@servergarden.hu)
Az Adatkezelő a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre,
körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt
végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés,
szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a
szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek
az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy
az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz
minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogaid:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-d) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két
hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak
megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat.
a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése
folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy a rólad
a kampánnyal kapcsolatban kezelt személyes adataidat hordozható formában elkérd az Adatkezelőtől.
b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos
személyes adatok kiegészítését.
c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email
címén, faxon vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel
kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak
érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérésedről.
d) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már nincs
szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.
8. Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:
2

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod szerint a
pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az Adatkezelővel szemben. A
lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az alábbi linken tudod megkeresni:
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.
9. Adatkezelő elérhetőségei:
Amennyiben kérdésed vagy észrevételed van BioTechUSA adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, keress minket az
alábbi elérhetőségeket, ahol munkatársaink készséggel segítenek Neked:
E-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig), Levelezési cím:
1033 Budapest, Kiscsikós köz 11.
Hatályos: 2021.12.06. napjától
BioTech USA Kft.

3

