HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
a személyes adatok kezeléséhez
a Vasas-Függő Programban
A Vasas-Függő Programban történő regisztrációval tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a
Vasas Sport Club, mint adatkezelő a Vasas-Függőként történő regisztrációm során az általam megadásra kerülő
személyes adataimat a Vasas Sport Club (1139 Budapest, Fáy u. 58.) a Vasas Függő Program működtetése
céljából visszavonásig kezelje.
Adatkezelés jogalapja
Tudomásul veszem, hogy a Vasas-Függő Programban történő regisztráció esetén az adatkezelő által történő
adatkezelés a saját hozzájárulásomon alapulónak minősül.
Adatkezelés célja
Ennek során a megadott személyes adataimat a Vasas-Függő Kártyával történő azonosítás céljából a Vasas
bármely sportágához kapcsolódó mérkőzéseken Vasas-Függő Kártyával történő beléptetéssel összefüggésben,
rendelkezésemtől függően a Vasas-Függő egyéb akcióiról történő értesítés céljából Hírlevél megküldése céljából,
valamint a Vasas Webshop-ban történő kedvezményes vásárlás céljából rögzítse, kezelhesse.
Adatfeldolgozás
Hozzájárulok, hogy a Vasas-Függő Kártya gyártása során kártyám megszemélyesítése céljából a regisztráció
során megadott személyes adataimat a Vasas Sport Club továbbítsa adatkezelés és feldolgozás céljából a vele
mindekor szerződéses kapcsolatban álló Partnere részére, valamint adatfeldolgozási céllal megossza a Vasas
Csoport tagjaival.
A Vasas Sport Club adatfeldolgozó Partnerei és a Vasas Csoport tagjai:
Név

Cím

Adatfeldolgozás

Open Time Consulting Kft.

1055 Budapest, Szalay u. 4. V. em. 3.

kártya megszemélyesítés

Webpont Informatikai Kft.

1011 Budapest, Fő utca 35. 7.em.1.

hírlevél kiküldése

Vasas Média- és Reklám Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 58.

webshop üzemeltetés

Vasas Jégcentrum Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 58.

Vasas Röplabda Kft.

1037 Budapest, Folyondár u. 15.

Vasas Jégkorong Kft.

1046 Budapest, Homoktövis u. 1.

Vasas Vizilabda Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 58.

Vasas-Pasarét Kft.

1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.

Vasas Judo Kft.

1139 Budapest, Fáy u. 58.

Hozzájárulok továbbá, hogy a Vasas bármely sportágához kapcsolódó mérkőzéseken Vasas-Függő Kártyával
történő beléptetés során, azonosítás céljából a mérkőzések őrzésére-védelmére mindenkor kijelölt szervezet
részére a személyes adataim átadásra kerülhessenek.
Jogérvényesítési lehetőség
Tudomással bírok arról, hogy személyes adataim kezeléséről az adatkezelőtől a Vasas Sport Club-tól
elnokseg@vasassc.hu e-mail címen, 1139 Budapest, Fáy u. 58. postacímen tájékoztatást kérhetek, továbbá
kérhetem a személyes adataim helyesbítését, törlését vagy zárolását, adataim hordozható formátumban történő
rendelkezésre bocsátását, illetőleg jogaim megsértése esetén a lakóhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti
illetékes bírósághoz fordulhatok, valamint bejelentést tehetek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.).

Nyilatkozom, hogy 16 éves kor alatti gyermek szülői felügyeletre jogosult törvényes képviselőjeként önkéntesen regisztrálok
és gyermekem személyes adatainak az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerint történő kezeléséhez hozzájárulok.

