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Az Adatvédelem
Oldalunk (attilaapro.com – továbbiakban: Honlap) a regisztrált látogatók személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Amennyiben változás történik
a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályainkon, erről előzetesen a Honlapon
tájékoztatjuk felhasználóinkat.

Az Adatkezelés során az alábbi jogszabályok kötnek bennünket:
• GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - 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 rendelet hatályon kívül helyezéséről);
• Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
• Az az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
• Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény;
• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
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A személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelvek
Bármilyen formátumban is tartjuk az adatokat, azokat biztonságban őrizzük. Szervereink védettek,
a technológiából adódó minden biztonsági követelménynek megfelelnek, a papíron rögzített
adatokat pedig az ügyiratkezelés általános szabályainak megfelelően őrizzük. A saját aProactive
CF stílustérkép feltöltése során keletkező információkat (név, fotó, státusz, jelenlegi klub neve,
megadott linkek) a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz
illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat harmadik fél számára külön nem adjuk át, csakis a
Honlap Középcsatárok menüpontjában tesszük közzé. Ugyanígy járunk el a Kapcsolatfelvétel, az
Ajánlatkérés és a Megbízás alkalmával is.
Kötelezzük magunkat, hogy semmilyen szankciót nem érvényesítünk az olyan felhasználóval
szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
Felhasználóink bármely adatának felvétele és kezelése előtt világos közlést teszünk közzé,
amelyben tájékoztatjuk őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Ha az adatfelvételt, kezelést
nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás
önkéntességére, valamint tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik
fogják kezelni. Minden olyan esetben, ha az adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra
kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk és a felhasználók előzetes hozzájárulását
megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználást megtiltsák.

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
Személyes adat:
A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Különleges adat:
Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és
a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok.
Érintett:
Azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik (Ilyen pl: a Honlap
látogatója).
Profilalkotás:
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére,
különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
Harmadik fél:
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,
amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
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Érintett hozzájárulása:
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
A személyes adatok megváltoztatása, törlése:
Az attilaapro.com biztosítja, hogy a felhasználók elérhessék, javíthassák és kiegészíthessék saját
személyes adataikat. Ha ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki rendszerünkből, ezt
haladéktalanul teljesítjük.
Adatkezelés:
Eljárástól függetlenül a személyes adatok felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen
hasznosítása. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása is.
Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Az adatkezelés alapelvei
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy a törvény, esetleg a helyi
önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével
– elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra
hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.
Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások
kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is
kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők (a személyes adatok védelméről
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen
nyilatkozat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bír
kötelező erővel.
Az elvek kialakításakor figyelembe vettük az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint az 1998. évi VI. törvény az egyének
védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során rendelkezéseit.

Sütik használatára vonatkozó szabályzat
A Honlap szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása
érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Honlap használatával Ön elfogadja az oldal sütikre
vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.
A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és
információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll és elsősorban a
Honlapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.
A Honlap látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:
•
Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen
szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.
•
Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a
látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott
rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának
és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel honlapunk.
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•
•

Funkcionális cookie-k: lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban
bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.
Targeting/hirdetési cookie-k: ezek segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül
olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési
köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során egy weboldal harmadik felekkel is
együttműködhet, de számukra a Honlap személyes adatot csak a felhasználó előzetes
értesítésével és beleegyezésével vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv
felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Honlap nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb
módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben,
amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.
A Honlap független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra
mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Honlap nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik
felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének
rendelkezései az irányadóak, amelyért a Honlap felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre
nem vonható.
A Honlap fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat
bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az
esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően
továbbra is használja ezt a Honlapot, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi
elfogadásának minősül.
Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől
származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni:
http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices.

A Honlapon Ön tehát a következő esetekben ad meg adatokat:
• A Honlap megtekintésével automatikusan kiderül az IP-címe
• A cookie-k használják az adatait, amit önkéntesen fogad el
• A Középcsatár menüpontban, ha önszántából kéri saját aProactive CF stílustérképének
feltöltését - azzal, hogy elküldi e-mailben a szükséges adatokat, beleegyezik, hogy a
tájékoztatásnak megfelelően feltöltésre kerüljön és addig fenn is maradjon, amíg írásban
máshogy nem rendelkezik
• Bármely önszántából történő megkeresés alkalmával a Honlapon megadott elérhetőségek
egyikén;
- Kapcsolatfelvétel bármilyen okkal
- Ajánlatkérés személyes megjelenést kívánó eseményre (előadás, workshop, konferencia,
média-megjelenés, audit)
- Személyes megjelenést kívánó megbízás és számlázás
Kapcsolatfelvétel esetén, ha Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba lép velünk (honlapon
elhelyezett űrlapon, Instagramon, e-mailben, telefonon, postai úton).
Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve
megoldása, előzetes egyeztetés.
Az adatkezelés jogalapja pedig minden megkeresés esetén az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet
az űrlap megküldésével ad meg, vagy – ha más módon keres meg bennünket – a megkeresés
megküldése alapján vélelmezünk. Hozzájárulása bármikor visszavonható, ám a visszavonás nem
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érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás
visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem tudjuk teljesíteni vagy kérdését nem tudjuk
megválaszolni.
Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés,
kérdés, vagy panasz megválaszolását követő 5 (Öt) évig őrizzük. Amennyiben azonban adójogi
vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek
védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg
vizsgált – szükséges ideig tároljuk.
Adatfeldolgozó igénybevétele vagy adattovábbítás nem történik.
Ajánlatkérés esetén a kapcsolattartás során megadott adatokat (kapcsolati adatok, az ajánlat
adásához szükséges egyéb adatok) kezeli az Adatkezelő.
Az adatkezelés célja az ajánlatkérés feldolgozása, ajánlatadás és kapcsolattartás.
Az adatkezelés jogalapja pedig az ajánlatkérési-ajánlatadási folyamat befejezéséig, az Ön
hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző
jogszerű adatkezelést. Az adatok és a hozzájárulás megadása az ajánlatkérés feltétele. Kérjük
vegye figyelembe, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy előfordulhat,
hogy nem tudunk ajánlatot adni.
Az adatkezelés időtartama: Az ajánlatkéréssel kapcsolatos dokumentációt (pl: e-mail, levelezés) 5
(Öt) évig panaszkezelési célból kezeljük.
Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címet kizárólag ő
használja.
Megbízás esetén az adatkezelő minden esetben kezeli a megbízás adatait (a megbízási számot,
időpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a megrendelés végösszegét és a Megrendelő IP
címét), valamint a számlázáshoz és a kapcsolattartáshoz (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám,
skype elérhetőség) szükséges adatokat.
Az adatkezelés célja a megbízások feldolgozása és a szolgáltatás nyújtása, a megrendelőkkel
történő kapcsolattartás és a megrendeléshez kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése,
valamint kedvezmények nyújtása.
Az adatkezelés jogalapja, amennyiben Ön magánszemélyként rendeli meg a szolgáltatásunkat,
úgy a szerződéskötés érdekében, vagy a szerződés kertében végzett adatkezelés. Amennyiben
vállalkozásként rendeli meg szolgáltatásunkat, úgy a kapcsolattartó adatait a szerződés
teljesítéséhez fűzött jogos érdekből kezeljük. Mindkét esetben A számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása a megrendelés és árajánlatkérés feltétele.
Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a megbízástól számított 8 (Nyolc) évig
megőrzésre kerülnek.

Instagram
Elérhetőség: footballcodeinstitute
Az Instagram hírfolyamára az Instagram oldalán található “követem”/“follow” gombra kattintva
iratkozhat fel a Látogató, és a “nem követem”/“unfollow” gomb segítségével iratkozhat le.
Az Instagram alkalmazás adatkezeléséről a www.facebook.com/help/instagram címen kaphat
bővebb tájékoztatást. Azzal, hogy követ, a profilja elérhetővé válik számunkra. A profilok alapján
statisztikai adatot kapunk a követőinkre vonatkozóan. (pl: átlag életkorúkra vonatkozóan).
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azzal, hogy nem követ bennünket. A visszavonás nem
érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.
Hengelo, 2020.09.21.
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