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BEVEZETÉS: 
A Magyar Íjász Tanoda Sportegyesület számára látogatóink bizalma fontos, ezért kiemelt figyelmet 
fordítunk a személyes adatok biztonságos tárolására és etikus alkalmazására. Természetesen 
elfogadjuk és alkalmazzuk a GDPR által előírt szabályzásokat, hiszen annak tartalma az Önök védelmét 
szolgálja. 

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI: AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI: 

Név: Magyar Íjász Tanoda Sportegyesület  Név: Mazsaroff Péter 

Székhely: 9083 Écs, Ady u. 20. 

E-mail: mitaijasz@gmail.com 
Telefon: +36209450747 

WEBOLDALUNKON TÖRTÉNŐ ADATGYŰJTÉS: 
Weboldalunk cookie-kat használ böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kisméretű 
fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az 
adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét és azt, hogy 
Ön már járt itt. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. 
Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 
rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások 
nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. 

A weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google 
adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, melyet megtalál ezen a linken:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

 A kezelt adatok: Dátum, időpont, felhasználó számítógépének IP címe, meglátogatott oldal IP 
címe, előzőleg meglátogatott oldal IP címe, felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos 
adatok. 

 Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 
2011.évi CXII. tv 5.§-a, alapján a weblap látogatóinak önkéntes hozzájárulása. 

 Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 2 év időtartam. 

A SZEMÉLYES ADAT TULAJDONOSA SZÁMÁR BIZTOSÍTOTT JOGOK: 
A GDPR és a MITA SE is biztosítja a személyes adat tulajdonosa számára a következő jogokat: 

 Személyes adat törlésre vagy javításra kerüljenek. 

 Információt kérhet, hogy milyen adatok kerültek tárolásra. 

 Bármikor kérheti, hogy adatai egy másik félhez kerüljenek áthelyezésre. 

Fentiekkel vagy más, adatvédelemmel kapcsolatos kérdések tekintetében vegye fel velünk a kapcsolatot 
az mitaijasz@gmail.com e-mail címen, vagy a fenti elérhetőségeinken és a lehető legrövidebb időn belül 
keresni fogjuk Önt. 

A személyes adatok kezelése a mindenkor érvényes adatkezelési szabályoknak megfelelően történik. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

