Adatkezelési Tájékoztató
Sailing App Kft. (1025 Budapest, Törökvész út 65/B; cégjegyzékszám: 01-09-207617), mint adatkezelő (a
továbbiakban: „Adatkezelő”) a Vállalatunkkal fennálló felhasználói kapcsolatára figyelemmel az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.)
rendelkezéseire tekintettel az alábbiakról tájékoztatjuk:
Adatkezelés jogalapja: Kijelentjük, hogy adatkezelésünk, illetve hírleveleink küldése minden esetben
hozzájáruláson alapul, melyet ügyfeleink adatainak első közlésekor, a regisztráció alkalmával és annak az
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatának elfogadásával, illetve a hírlevélre történő feliratkozáskor,
elektronikus úton ad meg.
Nyilvántartási szám:
Adatkezelésünket a NAIH az alábbi nyilvántartási számokon 2015. július 22. napján kelt végzésével
nyilvántartásba vette:
Regisztráció – NAIH-87653/2015.
Hírlevél
– NAIH-87652/2015.
Kezelt adatok köre: Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk kiterjed minden, a regisztráció folyamán, illetve
esetleges későbbi profil-módosítás folyamán megadott adatára (név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó),
továbbá kiterjedhet minden nyilvános forrásból beszerezhető adatra, valamint az alkalmazás használata
során átadott bármely egyéb adatra, így különösen a Felhasználó helyzetére, koordinátáira.
Adatkezelés célja elsődlegesen felhasználó egyedi hozzáférésének biztosítása az alkalmazáshoz, annak
szolgáltatásaihoz, így különösen térkép-funkcióhoz a koordináták kezelésével, továbbá marketing és
reklám tevékenységek folytatása, valamint Adatkezelő vállalat belső statisztikai kimutatásai elkészítésének
lehetővé tétele.
Adatkezelés további célja, hogy az Adatkezelő a regisztrált, illetve hírlevelére feliratkozott felhasználók
számára az alkalmazás mindenkori használatát elősegítő, arról információt szolgáltató, illetve egyéb
elérhető szolgáltatásairól, valamint partnereiről beszámolókat küldjön meg elektronikus hírlevél
formájában. A hírlevelek küldésének jogalapja ugyancsak az érintett előzetes hozzájárulása a Grt. 6.§ (1)
bekezdésének megfelelően.
Adatok megismerhetősége és az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosultak: Személyes adatait az
Adatkezelő minden esetben bizalmasan, a technika mindenkori állása szerinti elérhető leghatékonyabb
módon kezeli és tárolja. Adatok megismerésére, kezelésére, feldolgozására kizárólag a Sailing App Kft.
képviselői és annak mindenkori munkavállalói jogosultak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy adatainak kezelése elektronikus formában, online adatbázisokban történik.
Az
adatbázisok
technikai
hátterét
a
Wix.com
Ltd.
(adatkezelési
tájékoztató:
http://www.wix.com/about/privacy), valamint a The Rocket Science Group, LLC (adatkezelési
tájékoztató: http://mailchimp.com/legal/privacy/) biztosítja.
Adatkezelés időtartama: az Adatkezelő és Felhasználó közt fennálló felhasználói viszony teljes tartama
alatt és azt követően mindaddig, amíg Felhasználó adatainak törlését nem kéri.
Ügyfél jogai: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével törlését vagy zárolását.

[Tájékoztatás] Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló
kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az
adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
[Helyesbítés] Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
[Törlés és zárolás] A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az hiányos vagy
téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a
bíróság vagy a Hatóság elrendelte. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az
érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy
pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Jogorvoslat: Az érintett jogosult személyes adatai kezelése ellen tiltakozással élni, bírósághoz fordulni,
valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel élni.
[Tiltakozás] Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő,
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb
esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a
további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról,
továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
Ha az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a
bírósághoz fordulhat.
[Bírósághoz fordulás] Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Info. tv. 21. §-ban
meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
[Bejelentés] A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.
A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor
fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság
akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a
Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.

