BUDAVÁRI SPORT EGYESÜLET
Adatkezelési szabályzat
A Budavári Sport Egyesület (a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő) az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR rendelet) és az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseinek megfelelve a jelen szabályzatban írt körben és abban foglaltak szerint kezel
személyes adatokat. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos
magyar jogszabályok, így különösen az Infotv. és a Ptk., illetve a GDPR rendelet rendelkezései
irányadóak, ideértve azok fogalommeghatározásait is.
1. Az Egyesület, mint adatkezelő adatai:
Név: Budavári Sport Egyesület
Székhely: 1021 Budapest, Heinrich István utca 7-9.
Nyilvántartási szám: 01-02-0015780
Adószám: 18649772-1-41
E-mail cím: info@bsesport.hu
Honlap: www.bsesport.hu, www.najthajk.hu
2. Kezelt személyes adatok köre, adatkezelés módja:
I.

Az Egyesület tagjainak adatai

Jogalap:
Az adatkezelés jogalapja a Ptk. 3:63. § (1) bekezdése, amely szerint az egyesület a tagok közös, tartós,
alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal
rendelkező jogi személy. Az adatkezelés további feltétele az érintett hozzájárulása, amelyet a
tagfelvételi lap kitöltésével és aláírásával, illetve azon az adatkezeléshez való kifejezett
hozzájárulásával ad meg.
Adatok köre:
Az Egyesület tagjainak alábbi személyes adatait kezeli:
amennyiben releváns: törvényes képviselő(k) neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levelezési
cím), név, lakcím, tagsági jogviszony kezdete, tagsági viszony jellege (rendes/junior tag), születési
hely, születési idő, anyja neve, email címe, mobil telefon száma
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy az Egyesület tagjainak nyilvántartását vezesse, őket elérhetőségeiken az
Egyesület alapszabályának és a jogszabályoknak, így elsősorban a Ptk.-nak megfelelően értesíteni
tudja, velük tagsági jogviszonyukból eredő jogaikkal és kötelezettségeikkel összefüggésben
kapcsolatot tartson.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatokat az Egyesület a tagsági jogviszony fennálltának ideje alatt, illetve megszűnésétől
számított 5 évig tárolja. A volt tag kérésére személyes adatait az Egyesület a határidő lejárta előtt törli,
amennyiben a volt tag tagsági jogviszonyának megszűnését követően az Egyesülettel tagságból eredő
kötelezettségei vonatkozásában elszámolt.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő vezető tisztségviselői és a közvetlen irányításuk alatt álló
munkatársaik kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A személyes adatok tárolásának helye:
Az Egyesület a személyes adatokat székhelyén, az Egyesület, illetve annak vezető tisztségviselőinek
számítógépein tárolja.
A személyes adatok harmadik fél címzettjei:
A személyes adatokat jogszabályi keretek közt az Egyesület az őt nyilvántartó szervvel közli.
(Fővárosi Törvényszék)
II.

Az Egyesület sportolóinak adatai

Jogalap:
Az adatkezelés jogalapja a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) 3. § (1) illetve 76/E. § (1)
bekezdései mellett az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a versenyrendszerben való részvételi
szándéka közlésével, illetve adatai ilyen célú átadásával ad meg.
Adatok köre:
Az Egyesület sportolóinak alábbi személyes adatait kezeli:
amennyiben releváns: törvényes képviselő(k) neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levelezési
cím); név; a sportoló telefonszáma; a sportoló elektronikus levelezési címe; a sportoló anyja neve; a
sportoló lakcíme / tartózkodási címe; a sportoló státusza (amatőr, hivatásos); a sportoló
sportága/szakága; a sportoló kézállása (ha releváns), a sportoló születési helye és ideje; a sportoló
státusza (aktív, inaktív); a sportoló TAJ száma; illetve minden olyan további személyes adat, amelyet
az adott sportág országos vagy nemzetközi szakszövetsége a versenyrendszerben való részvétel
céljából megkövetel
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy az Egyesület a sportolóit sportáguk országos sportági szakszövetségében,
illetve a sportinformációs rendszerben regisztrálni, illetve a versenyrendszerbe vagy azon kívüli egyéb
sporteseményekre nevezni tudja, és egyesületi jogviszonyukkal összefüggésben részükre számviteli
bizonylatot állítson ki.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatokat az Egyesület a sportolói jogviszony fennálltának ideje alatt, illetve
megszűnésétől számított 5 évig tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő vezető tisztségviselői és a közvetlen irányításuk alatt álló
munkatársaik kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
A személyes adatok tárolásának helye:
Az Egyesület a személyes adatokat székhelyén, az Egyesület, illetve annak vezető tisztségviselőinek
számítógépein tárolja.
A személyes adatok harmadik fél címzettjei:
A személyes adatokat a sportoló sportágának országos szakszövetsége részére adjuk át, az érintett erre
irányuló kifejezett kérése esetén.
III.

Az Egyesület rendezvényei és sporteseményei vagy nyereményjátékai résztvevőinek
adatai

Jogalap:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett az eseményen való részvételi
szándéka közlésével, illetve adatai ilyen célú átadásával ad meg. Az eseményeinkre való nevezéssel
szerződés jön létre az érintett és az Egyesület között a meghatározott szolgáltatások kölcsönös
teljesítésére. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (események
lebonyolítása) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok a nevezési rendszerbe
való regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően megadandó adatok
kezelésének alapja az érintett kifejezett hozzájárulása. Az Egyesület lehetővé teszi, hogy valaki más
helyett és nevében jelezze az egyes eseményeken való részvétel szándékát. Ilyen esetben feltételezzük
és elvárjuk, hogy a jelentkezést végző személy rendelkezzen az érintett személyek hozzájárulásával az
adatkezeléshez.
Adatok köre:
Az Egyesület az eseményeire regisztráltak alábbi személyes adatait kezeli:
amennyiben releváns: törvényes képviselő(k) neve, elérhetősége (telefonszám, elektronikus levelezési
cím); név; lakcím; email cím; telefonszám; születési idő; elért eredmény; versenyszám/kategória; az
érintett sportszervezete;
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy az eseményt az Egyesület megfelelően lebonyolíthassa és ennek érdekében
a résztvevőket beazonosíthassa, korosztály vagy egyéb versenykategóriák szerint beoszthassa, a
részvevőket értesítse és tájékoztassa az eseménnyel kapcsolatos tudnivalókról, részletekről,
szabályokról, részükre számviteli bizonylatokat állítson ki, őket hozzájárulásuk esetén a későbbi
eseményekről értesíthesse, illetve eredményeiket az adott esemény részvételi feltételeinek megfelelően
tárolja illetve közzé tegye.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatokat az Egyesület az esemény megvalósulásától számított 5 évig, a későbbi
eseményekről való értesítés kérése esetén korlátlan ideig, illetve mindkét esetben az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő vezető tisztségviselői és a közvetlen irányításuk alatt álló
munkatársaik, valamint az esemény szervezésében és lebonyolításában résztvevők kezelhetik, a név
illetve korosztály/kategória szerinti eredményeket az adott esemény részvételi szabályai szerinti
körben tesszük közzé.
A személyes adatok tárolásának helye:
Az Egyesület a személyes adatokat székhelyén, az Egyesület, illetve annak vezető tisztségviselőinek
számítógépein, illetve online nevezés esetén honlapjainak szerverén tárolja.
A személyes adatok harmadik fél címzettjei:
A nevezéssel és részvétellel összefüggő személyes adatokat az adott esemény
nevezési/lebonyolításban közreműködő rendszerét biztosító partnerünk részére átadhatjuk az esemény
lezárultától számított legfeljebb 6 hónapos időtartamban, azonban erről, és az adatkezelés részleteiről
az adott esemény részvételi szabályában külön felhívjuk az érintettek figyelmét, akik jelentkezésükkel
egyidejűleg ezt külön nyilatkozatukkal fogadják el.
IV.

Az Egyesület honlapjain hírlevél szolgáltatásra jelentkezők adatai

Jogalap:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a hírlevél szolgáltatásra való
feliratkozásával ad meg, amire a feliratkozáskor a feliratkozási felületen a feliratkozás gomb közvetlen
közelségében felhívjuk figyelmét.
Adatok köre:
Az Egyesület a hírlevélre feliratkozók email címét kezeli.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy a feliratkozók kérésüknek megfelelően email útján értesüljenek az
Egyesület közérdeklődésre számot tartó eseményeiről.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A személyes adatokat az Egyesület az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. A hozzájárulást
visszavonásának lehetőségére az érintett figyelmét minden körlevélben felhívjuk, és abban azonnali
leiratkozást eredményező linket küldünk.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok
címzettjei:
A személyes adatokat az adatkezelő vezető tisztségviselői és a közvetlen irányításuk alatt álló
munkatársaik kezelhetik.
A személyes adatok tárolásának helye:
Az Egyesület a személyes adatokat székhelyén, az Egyesület, illetve annak vezető tisztségviselőinek
számítógépein, illetve a hírlevél szolgáltatást biztosító partnerének szerverén tárolja.

A személyes adatok harmadik fél címzettjei:
Az email címeket a hírlevél szolgáltatást biztosító partnerünk is tárolja.
V.

Honlapjaink felhasználóinak adatai

Jogalap:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a honlapra való belépésekor,
elfogadásáig mindig látható módon megjelenő tájékoztatás, illetve jelen adatvédelmi szabályzat
elfogadásával ad meg.
Adatok köre, adatkezelés célja, adatkezelők:
Az Egyesület a honlapjain cookie-kat használ az alábbiak szerint:
Google AdWords:
1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak
keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google
konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az
érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó
nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le,
akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt
szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós
statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és
konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan
információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy
böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a
konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
https://policies.google.com/privacy
Google Analytics:
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott
weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk
rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás
weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül
vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg
megrövidíti.
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a
weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem
vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének
megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljeskörűen
használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha
letölti
és
telepíti
a
következő
linken
elérhető
böngésző
plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
Facebook pixel:
A Facebook-pixel olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról,
célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók
honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott
ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt
tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Barion:
Online fizetési rendszerünk működéséhez honlapjaink az alábbi cookiekat alkalmazzák:

Cookie
neve

Cookie leírása és célja

ba_vid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési Barion
szokásaid alapján. A cookie használata a csalók Payment
felismeréséhez szükséges. A cookie azt biztosítja, Zrt.
hogy a böngészési szokásaidból származó adatokról
tudjuk, hogy egy felhasználótól származnak.

Szolgáltató

Mennyi ideig
tárolódik
az
eszközödön?

Utolsó
frissüléstől
számított
1,5
évig.

Célja a a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a
böngészési
szokásaidat
követhessük
két
Barion
munkamenet között az adott honlapon. Ezeket az
ba_vid.xxx
Payment
adatokat gyűjti: ba_vid, userhez kapcsolódó ID,
Zrt.
amely a böngésző tulajdonságaiból összeállított
hash, az alapján az első, a mostani és az utolsó
látogatásod időbélyeged az adott honlapon, az
aktuális munkamenet ID, harmadik feles cookiekhoz
való engedély.

Utolsó
frissüléstől
számított
1,5
évig.

ba_sid

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
Barion
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési
Payment
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a
Zrt.
munkamenetedet azonosítani tudjuk honlapokon
átívelően.

30 percig

ba_sid.xxx

Célja a Barion Smart Gateway szolgáltatás során a
bankkártyás csalások kiszűrése az általad használt
Barion
eszköz digitális ujjlenyomata és a böngészési
Payment
szokásaid alapján. A cookie azt biztosítja, hogy a
Zrt.
böngésződ munkamenetét (session) azonosítani
tudjuk az adott honlapon belül.

30 percig

Marketing célra, személyreszabott tartalmakhoz és célzott reklám hirdetésekhez az alábbi cookiekat
használjuk:

Cookie neve

Cookie leírása és célja

Szolgáltató

Mennyi
tárolódik
eszközödön?

ideig
az

Célja azon nyilatkozatod
tárolása,
hogy
hozzájárultál-e
a
böngészési szokásaidból
származó
adatok
gyűjtéséhez és a vásárlási
szokásaid
vizsgálatához Barion
Utolsó
frissüléstől
BarionMarketingConsent.xxx
személyre
szabott Payment Zrt. számított 1,5 évig
hirdetések,
ajánlatok
megjelenítse érdekében.
Amennyiben
a
hozzájárultál, akkor a
működéshez
szükséges
cookie-k között elhelyezett

alábbi,
bankkártyás
csalásmegelőzési
célú
cookie-k által gyűjtött
adatokat,
böngészési
szokásaidat a vásárlási
szokások vizsgálatához is
felhasználjuk személyre
szabott
hirdetések,
ajánlatok
megjelenítse
érdekében.
Célja a Barion rendszer és
az
adott
partner
rendszerének
eltérő
felhasználói
azonosítójának
szinkronizációja,
párosítása. A fenti cookiek működésük részeként
Lásd barion
Media and advertiser partners' jelzik
a
partnerek
adatkezelési
cookie
szerverének, hogy töltse le
tájékoztató
a
saját
felhasználói
azonosító cookie-ját a
weboldal
látogatójának
böngészőjébe. Így a két
rendszerben
egyidőben,
egy böngészőben keletkező
azonosítók
párosítva
lesznek.
VI.

A
cookie-król
részletes tájékoztatást
az egyes partner
cookie
tájékoztatójában
találod. Az ilyen célú
cookie-kat használó
partnerek listáját a
cookie
tájékoztatójukra
mutató hivatkozással
együtt itt találod.

Egyéb érintettek adatainak kezelése

Amennyiben Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során az érintettnek kérdése vagy problémája
merül fel, vagy egyébként bármely más okból az érintett kapcsolatfelvételt kíván kezdeményezni az
Adatkezelővel, úgy az Adatkezelő honlapján közzétett elérhetőségeken kapcsolatba tud lépni az
adatkezelővel.
Az érintett a kapcsolatfelvétel kezdeményezésével hozzájárulását adja az általa megadott adatok jelen
szabályzat szerinti kezeléséhez. Adatkezelő az önként megadott személyes adatokat az adatközléstől
számított legfeljebb 2 év elteltével törli, amennyiben az más jogalap, így különösen az érintett és
Adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez egyébként nem szükséges.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás nyújtására, adatok közlésére, átadására,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső hatóság részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak abban a körben és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. Harmadik személy adatfeldolgozók
A 2. pontban írt minden személyi kör vonatkozásában az alábbi adatfeldolgozókat vesszük igénybe.
I.

Az Egyesület a számítógépein tárolt személyes adatokról biztonsági másolatot tárolhat az
alábbi cégek GDPR rendelet rendelkezéseinek megfelelő szerverein:

-

Microsoft Corporation (Redmond, Washington, U.S.)
Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)

II.

Az Egyesület 2. IV. pontban írt hírlevél szolgáltatást biztosító partnere:

-

III.

-

MailChimp, The Rocket Science Group LLC. (675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta,
GA 30308 USA)
Az Egyesület honlapjainak fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe,
aki az informatikai szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló
szerződésünk tartamáig - kezeli a honlapon esetlegesen megadott személyes adatokat.
Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Magyar Hosting Kft. (H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09968314, https://www.mhosting.hu/ )

A webszervereink terhelésének optimális eloszlása és gyorsabb működése érdekében az azon tárolt
adatokat az alábbi szolgáltató szerverei is tárolják, az internetes forgalom szervereiken áthalad:
-

Cloudflare, Inc. (San Francisco, California, U.S.)

Honlapjainkon a Barion Marketing Cloud és a Barion Pixel működéséhez az alábbi adatfeldolgozót
vesszük igénybe:
IV.

V.

DataMe Kft. 1118 Budapest, Ugron Gábor utca 35.
Az Egyesület által vagy részére email útján küldött személyes adatokat az alábbi cégek
által fenntartott, a GDPR rendelet rendelkezéseinek megfelelő szervereken tárolja:
Microsoft Corporation (Redmond, Washington, U.S.)
Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.)
Az Egyesület könyvviteli, számlázási szolgáltatói:

Az Egyesület a 2. pontban írt minden érintett vonatkozásában amennyiben azt jogszabály előírja, az
adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli és egyéb pénzügyi szolgáltatói szerződéssel
külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli az Egyesülettel szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő
természetes személyek személyes adatait is, a Szövetséget terhelő adó és számviteli kötelezettségek
teljesítése céljából. Ezen adatfeldolgozók a következők:
Könyvelés:
- Kolozsvári Erika E.V. (1163 Budapest 1163 Budapest, Prohászka Ottokár utca 3.,
nyilvántartási szám: 2783301, Adószám: 42922223-3-42)
Számlázás:
- A GDPR Rendeletnek megfelelő adatkezelési szabályzattal rendelkező, a NAV által
jóváhagyott online számlázási szolgáltató, így különösen a
- KBOSS.hu Kft., (1031 Budapest, Záhony utca 7/C., Cg.: 01-09-303201, adószám: 134217392-41, www.szamlazz.hu )
- Számlahegy Kft. (1122 Budapest, Gaál József út 24., Cg.01-09-968909, adószám: 235081902-43, www.szamlahegy.hu )
- Kulcs-Soft Nyrt. (1016 Budapest, Mészáros utca 13., Cg.: 01-10-045531, adószám: 138122032-41, www.bizxpert.hu )
- Billingo Technologies Zrt. (1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet, 01-09-1981177,
adószám: 27926309-2-41, www.billingo.hu )
Az Egyesület jogi kötelezettség teljesítése jogcímen, jogszabályban előírt adó és számviteli
kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti
kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján különösen: adószám,
név, cím, adózási státusz, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján: név, cím, a
gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján: vállalkozói igazolvány száma,
őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.

4. A Felügyeleti Hatóság neve, elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely / postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel.: +36 (1) 391 1400
Fax.: +36 (1) 391 1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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