A Premier Club Honlapjának
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója

1. Preambulum
A Szolgáltató kinyilvánítja, hogy adatkezelési tevékenységét - a megfelelő belső szabályok,
technikai és szervezési intézkedések meghozatalával – úgy végzi, hogy az minden
körülmények között feleljen meg AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK - (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 (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezéseinek.
Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: tájékoztató) célja a hatályos
jogszabályokkal harmonizált belső szabályok megállapításán túl a szolgáltatást
igénybevevő fél tájékoztatása a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatainak
kezeléséről, adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és a szolgáltató kötelezettségeiről,
mindezek alapján a fent említett jogszabályoknak való teljes körű megfelelés.
2. A tájékoztató hatálya
Jelen tájékoztató hatálya alá szolgáltató által üzemeltetett honlap és szórakozóhely
szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek tartoznak.
3. Fogalommeghatározások
Tájékoztató szempontjából releváns definíciókat a GDPR rendelet 4. cikke tartalmazza:
személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy
több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve
megsemmisítés;
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy
a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós
vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi
szabályoknak;
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;
az 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;
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
4. Az adatkezelő személye:
cégnév: Special Beer Kft.
székhely (megegyezik a levelezési címmel) : 2314 Halásztelek, Mária utca 75.,
cégjegyzékszám: 13-09-187242
adószám: 25360930-2-13
vezető tisztségviselő: Molnár Márton Gábor
elektronikus elérhetőség: info@os-bp.hu
Szolgáltató kijelenti, hogy az adatkezelő személye kizárólagos, adatkezelő személyek
körének kibővítése csak a szolgáltatást igénybevevő fél előzetes hozzájárulása alapján
lehetséges.

5. Az adatkezelés alapelvei
Az adatkezelés során a szolgáltató biztosít minden olyan technikai, informatikai feltételt,
mely követelménye az önkéntes beleegyezésen alapuló, biztonságos adatkezelésnek.
Szolgáltató kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak adatkezelése során teljes körűen
megfelel.
6. Profilalkotás
A szolgáltató a regisztrációt követően hozzájárulás alapján profilalkotást végez annak
érdekében, hogy az igényeknek, kívánságoknak és érdeklődési körnek megfelelően
kialakított ajánlatokkal szolgálhasson. Az ajánlatokat hírlevélen keresztül juttathatja el, emailben. Profilalkotás a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan
formája, amelynek során a személyes adatokat a felhasználóhoz fűződő bizonyos
személyes jellemzők értékelésére (pl. személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
egészségi állapothoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők) elemzésére, vagy előrejelzésére használják.
7. A kezelt adatok köre
7.1. A szolgáltató által üzemeltetett weboldalra történő regisztrációkor megadott
adatok:
•
•
•
•

Teljes név
Születési dátum
E-mail cím
Facebook ID

7.2. Jelen adatok kezelésének célja:
A szolgáltatást igénybevevő fél számára közvetlen és személyre szabott ajánlatok,
kedvezmények e-mailen való küldése, illetve anonimizált adatai alapján statisztika
készítése a szolgáltató belső üzleti referenciájának testre szabása érdekében.
7.3. Adatkezelés időtartama:
A regisztrált felhasználói profil megszüntetéséig/megszűnéséig, mely bármikor
megszüntethető a szolgáltatást igénybevevő fél és a szolgáltató által is.
7.4. Adatkezelés jogalapja:
Az önkéntes hozzájárulás az Info tv. 5.§ (1) bek. a, pontja, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja alapján.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
8.1. Előzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról
az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (GDPR rendelet 13-14.
cikk).

8.2. Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendeletben
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon (GDPR rendelet 15. cikk).

8.3. A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (GDPR rendelet 16. cikk).

8.4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az
érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a
GDPR rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll (GDPR rendelet 17. cikk).

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a
GDPR rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek (GDPR rendelet 18. cikk).

8.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről
vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték,
kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az
érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja a címzettekről (GDPR rendelet 19. cikk).

8.7. Az adathordozhatósághoz való jog
A GDPR rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa
egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (GDPR rendelet
20. cikk).

8.8. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükség (GDPR rendelet 21. cikk).

8.9. Korlátozások
Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22.
cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (GDPR rendelet 23.
cikk).

8.10. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről (GDPR rendelet 34.
cikk).

8.11. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági
jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti
tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése
megsérti a GDPR rendeletet (GDPR rendelet 77. cikk).
8.12. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy ha a
felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről (GDPR rendelet 78. cikk).

8.13. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog
Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak a GDPR rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében
megsértették az e rendelet szerinti jogait (GDPR rendelet 79. cikk).

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban
jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
10. Záró rendelkezések
10.1. Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató és az ezt esetlegesen kiegészítő egyéb
adatvédelmi rendelkezés megismerésének lehetőségét a szolgáltató a szolgáltatást
igénybevevő fél részére a regisztráció előtt és a regisztráció során létrejövő jogviszony
fennállása teljes ideje alatt, illetve a jogviszony megszűnését követően is biztosítja.
10.2. Amennyiben jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató valamely passzusa a
szolgáltatást igénybevevő fél számára nem világos, úgy a szolgáltató info@os-bp.hu e-mail

címére küldött levélre szolgáltató vállalja a szolgáltatást igénybevevő fél szíves
tájékoztatását.
10.3. Amennyiben a szolgáltató az alapvető szolgáltatások és az ezek során felmerülő
adatkezelést a jogviszony fennállása során kiegészíti, módosítja (pld. nyereményjáték
során felmerülő adatkezelés), azt a szolgáltatást igénybevevő fél előzetes írásbeli
tájékoztatásával és hozzájárulásával teheti meg. Ennek során a szolgáltató egyedi
adatkezelési tájékoztatót ad ki.
10.4. A szolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő fél egymás közötti elektronikus
levelezését írásbeli levelezésnek ismeri el.
10.5. A regisztráció során az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató és Általános
Szerződési Feltételek mellett található boksz kipipálásával a szolgáltatást igénybevevő fél
nyilatkozik, hogy jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatót és Általános Szerződési
Feltételeket megismerte és elfogadta.
Budapest, 2018. október 29.

