
I. Az adatkezelõ (Szolgáltató) 
 
A Szolgáltató neve: Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhelye és postai címe: 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. 
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága  
Cégjegyzékszáma: 09-09-016786 
Adószáma:20749941-2-09 
E-mail címe: info@debrecenisportcentrum.hu  
Honlapjának címe: www.debrecenisportcentrum.hu 
Telefonos ügyfélszolgálat: 0652-514-400 
Ügyfélszolgálat e-mail címe: jegy@debrecenisportcentrum.hu 
Panaszkezelés helye és elérhetõségei:  
Munkanapokon: 9:00 - 16:00 
Tárhely szolgáltató neve:   
Tárhely szolgáltató címe:  
 
II. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek. 
 
1. Az Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos 
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott 
elvárásoknak. 
 
2. Az Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a 
jegy.debrecenisportcentrum.hu weblap kezdő oldalának láblécében. 
 
3. A Szolgáltató jogosult az Adatkezelés Szabályzatot egyoldalúan módosítani. Az Adatkezelési 
Szabályzat módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások 
https://jegy.debrecenisportcentrum.hu oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás 
hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a 
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési 
Szabályzatot. 
 
4. A Szolgáltató elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak 
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Szolgáltató a személyes 
adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
5. A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a 
továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 
korlátairól (Grt.). 
  
 
6. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes 
adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel. 
 
7. A Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely Személyes adatának 
felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, 
amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, 
minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, 
a Társaság felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező 
adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet 



tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, 
illetve feldolgozni. 
 
8. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel 
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, 
kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa. 
 
9. A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített 
korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, 
elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Társaság kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót 
nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást 
megtagadja. 
 
  
 
III. Az adatkezelés jogalapja 
 
1. 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. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Avtv.) 5. § (1) a) bekezdése alapján 
az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény 13/A. §-ában foglaltak. 
 
2. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes 
képviselőjének hozzájárulása szükséges. 
 
3. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett 
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában 
 
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 
 
b) 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. 
 
IV. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatok 
megismerésére jogosultak 
 
1. 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. A Szolgáltató szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes 
hozzájáruláson alapulnak, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, 
tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő 
célra a személyes adatokat nem használja. 
 
2. Online webshop szolgáltatás (nevezési díj stb. vásárlása) 
 
Az adatkezelésre a Felhasználónak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata 
alapján kerül sor, amely a weblapon található webshop szolgáltatás igénybevételhez szükséges. 



A nyilatkozatot a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével adja meg. A nyilatkozat tartalmazza 
a Felhasználó kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes 
adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett 
önkéntes hozzájárulása, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 
 
Az Adatkezelés célja a weboldalon található webshop szolgáltatás nyújtásának biztosítása, a 
megrendelés, annak kiszolgálása, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli 
kötelezettség teljesítése. Az adatkezelés célja továbbá a Felhasználó, mint jegyvásárló 
beazonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatás teljesítése, azzal kapcsolatos értesítések 
kiküldésének, a számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége, a Felhasználók 
nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése. Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, 
telefonszám, e-mail cím, az előzetes regisztráció során megadott jelszó, házhozszállítás kérése 
esetén a megadott szállítási cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció 
száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, áfás számla esetén név, cím és 
adószám, születési hely és idő, pólóméret, előnevezésben részt vesz. Az adatkezelés időtartama: 
8 év. 
 
3. Regisztráció 
 
Előzetes regisztráció során jelszó megadásával lehetővé válik, hogy a Felhasználónak csak 
egyetlen alkalommal kell megadnia az adatait és nem minden egyes vásárlás során. A megadott 
adatokat a Szolgáltató mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó – 
leiratkozással – meg nem tiltja.  
 
4. Elektronikus hírlevél 
 
Amennyiben a Felhasználó feliratkozik a hírlevélre, az Adatkezelő saját döntése szerinti 
gyakorisággal (de legfeljebb hetente kettő alkalommal) hírlevelet küldhet neki, kivéve abban az 
esetben, ha az ennél sűrűbb hírlevél küldést a Felhasználó maga kéri.  Az Adatkezelő lehetőség 
szerint igyekszik a lakóhely, illetve korábbi vásárlások és más megadott adatok alapján 
valószínűsíthető érdeklődési kör szerint személyre szabottan rendezvényt ajánlani a hírlevél 
olvasóinak. A Hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő 
az ehhez szükséges személyes adatait kezelje. 
 
Az adatkezelés célja: reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az 
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A 
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, lakhely, a regisztrációnál felsorolt adatok, korábbi vásárlások 
adatai, a Felhasználó érdeklődési körére vonatkozó, a Felhasználó által megadott adatok. 
 
Az adatok kezelésének időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. A hírlevelet lemondani a 
hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre 
irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor. 
 
5. Cookie és helymeghatározás 
 
Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis 
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú 
működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és 
annak egyes funkciói használatával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett 
cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A 
Felhasználó a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal 
kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k 
használata nélkül előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes használni a weboldal minden 
szolgáltatását. A cookie-kre vonatkozóan további információkat olvashat a 
https://jegy.debrecenisportcentrum.hu/ oldalon megjelenő cookie figyelmeztető sávban található 

https://jegy.debrecenisportcentrum.hu/


„További információk” gombra kattintva (jegy.debrecenisportcentrum.hu Cookie kezelési 
szabályzat). 
 
6. Statisztikai adatok 
 
Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok statisztikailag összesített 
formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas 
egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja. 
 
7. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok 
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező 
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és 
melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az 
automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy 
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb 
felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem 
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Az automatikusan rögzítésre kerülő 
adatok célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának 
biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az 
informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme, a felhasználói 
szokások általános elemzése. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során 
hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy Felhasználói csoportokat 
képezzen, és a Felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalain célzott tartalmat, 
és/vagy hirdetést jelenítsen meg. 
 
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a 
generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt 
időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen automatikusan 
rögzített adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek 
kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó személyes adatainak kezeléséhez adott 
hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai 
adatokból az ő személye nem lesz beazonosítható. 
 


