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Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő:
Név: Szarvasi Úszó, Vízilabda és Szabadidő Egyesület (Futó szakosztály)
Székhely: 5540 Szarvas, Kossuth Lajos u.23.
Adószám: 18392119-1-04
Weboldal: http://szuse.hu/
Telefon: +3620-9397676
E-mail: rohonynezsuzsi@szuse.hu

Adatfeldolgozó:
Név: Schultzné Szász Magdolna
Adószám: 55210797-1-24
Weboldal: https://polarsport.hu
Telefon: 06-20-9436063
E-mail: polarsport@gmail.com

Jelen tájékoztató célja az adatkezelő, illetve az adatkezelő megbízásából a PolarSport
(továbbiakban adatfeldolgozó) által kezelt természetes személyek személyes adatainak
megfelelő kezelésével kapcsolatos tájékoztatás, az 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)
előírásainak megfelelően.
Az adatfeldolgozó valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja
az érintettek, személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását, az érintettek
személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.
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Alapelvek
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas.
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Az adatfeldolgozó lerögzíti, hogy az online nevezés és tájékoztatás, illetve a rendezvényen
üzemeltetett időmérő, tájékoztató, jegyzőkönyvet elkészítő rendszer által kezelt személyes
adatokat az adatkezelő megbízásából saját rendszerén tárolja elektronikus állomány
formájában.
Az adatfeldolgozó deklarálja, hogy tevékenysége során az adatkezelésre vonatkozó érdemi
döntés meghozatalára kompetenciával nem rendelkezik, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem
végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és
megőrizni.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az érintett hozzájárulása
A személyes adatok kezelése jogszerűségének az érintett hozzájárulásán kell alapulnia,
vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie.
Az érintett hozzájárulása alapján történő adatkezelés esetén az érintett a személyes adatainak
kezeléséhez való hozzájárulását a következő formában adhatja meg:
a. írásban, személyes adatkezeléshez hozzájárulást adó nyilatkozati formában,
b. elektronikus úton, az adatfeldolgozó internetes weboldalán megvalósított
kifejezett magatartásával, jelölőnégyzet kipipálásával, vagy ha az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó
technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat
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vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását
személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési
tevékenységre kiterjed.
Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni. Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően
adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja
szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.
Az általános adatvédelmi rendelet speciális kötelezettségeket, fokozott védelmet biztosít a
gyermekek részére bizonyos adatkezelések esetében. Amennyiben az adatkezelés joglapja a
hozzájárulás, és a szolgáltatás közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű,
ha a gyermek 16. életévét betöltötte. 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek
személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a
gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Szerződés teljesítése
Az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges,
amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő (árajánlat kérése) lépések megtételéhez szükséges.
A szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.
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Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelés jogalapját jogi kötelezettség teljesítése esetén törvény határozza meg, így az
érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez nem szükséges.
Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról az adatkezelő személyéről, továbbá a jogairól, a jogorvoslati lehetőségekről.
Az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítése címén az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően jogosult kezelni azon adatkört, amely valamely rá vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése végett szükséges.

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
Online nevezéssel kapcsolatos adatkezelés
Az adatfeldolgozó által üzemeltetett weboldal (https://polarsport.hu) használata regisztrációhoz
kötött. Az adatfeldolgozó személyes adatot, az adott rendezvényhez létrehozott online nevezés
felületen kér, a rendezvényhez szükséges és elégséges, szerződés teljesítéséhez szükséges
adatok megadásával.
Nevezési adatok
Az online nevezés során megadott természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez az
érintett önkéntes hozzájárulása szükséges, amelyet az online felületen elhelyezett jelölőnégyzet
bepipálásával tehet meg.
Ha az érintett személy 16. életévét nem töltötte be, személyes adatainak kezelése csak a
törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. A hozzájárulás papír alapon tehető meg, a
nevezési felületről letölthető „Hozzájáruló nyilatkozat” kitöltésével. A nyilatkozatot rajtszám
átvételkor kell az adatkezelő részére átadni. Nyilatkozat hiányában az adatkezelő kérelmére, az
adatfeldolgozó törli a nevezés során megadott személyes adatokat.
Személyes adat kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra –visszaigazoló e-mail
küldése, kapcsolattartás, rajtlista online megjelenítése, rajtszám átvétel, chipes időmérés,
eredményhirdetés, jegyzőkönyv elkészítése – kerül felhasználásra. Ha az érintett kéri, hogy
személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből, ezt haladéktalanul teljesítjük.
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Kérjük, hogy ezt az igényt vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdést,
megjegyzést a fent feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén jelezze nekünk.
Az érintettek köre: online nevező természetes személyek;
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása;
Adatkezelés célja: visszaigazoló e-mail küldése, kapcsolattartás, rajtlista online megjelenítése,
rajtszám átvétel, chipes időmérés, eredményhirdetés, jegyzőkönyv elkészítése;
Személyes adatok címzettjei: az adatkezelő és az adatkezelő megbízásából, adatkezelési
feladatokat ellátó személyek;
Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, település, születési év, hónap, nap
Az adatkezelés időtartama: az adatfeldolgozó saját rendszeréből, a rendezvény lebonyolítását
követő 72 órán belül törli a személyes adatokat tartalmazó adatbázist. Az adatbázis exportált
verziója átadásra kerül az adatkezelő részére.
A rendezvényeken készült jegyzőkönyvek feltöltésre kerülnek - az adatkezelő megbízásából –
az adatfeldolgozó weboldalára, az eredmények áttekinthetősége érdekében.
A rendezvényeken fényképfelvételek készülnek, amelyeket az adatkezelő és az adatfeldolgozó
marketing célokra használhat fel.
Számlázási adatok
Az adatkezelő a vele szerződő természetes személyek személyes adatainak kezelését ellátja a
szerződéses jogviszonnyal összefüggésben.
Az érintettek köre: mindazon természetes személyek, akik az adatkezelővel szerződéses
kapcsolatot létesítenek;
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése;
Az adatkezelés célja: a szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek
megfelelés biztosítása;
A személyes adatok címzettjei: az adatkezelő, az adatkezelő megbízásából adatkezelési
feladatokat ellátó személyek;
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, e-mail cím,
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Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

Bankkártyás fizetés
Az adatkezelő online bankkártyás fizetéshez a Barion Payment Zrt. (Barion) szolgáltatását veszi
igénybe. A Barion, a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló elektronikuspénz-kibocsátó
intézmény. A nevezési felületen választott bankkártyás fizetés során, a nevező automatikusan
átirányításra kerül a Barion által biztosított bankkártyás fizetés oldalra. Az adatfeldolgozó
személyes adatot nem továbbít a Barion számára.
Barion által kezelt adatok: megadott bankkártya adatok (kártyabirtokos neve, bankkártya
száma, lejárat)
kapcsolattartáshoz szükséges adatok: e-mail
A Barion adatkezelésével kapcsolatos további tájékoztató a Barion honlapján érhető el:
https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

16. életévét be nem töltött személy esetén törvényes képviselő hozzájárulása
Ha az érintett személy 16. életévét nem töltötte be, személyes adatainak kezelése csak a
törvényes képviselő hozzájárulásával lehetséges. A hozzájárulás papír alapon tehető meg, a
nevezési felületről letölthető „Hozzájáruló nyilatkozat” kitöltésével. A nyilatkozatot rajtszám
átvételkor kell az adatkezelő részére átadni. Nyilatkozat hiányában az adatkezelő kérelmére, az
adatfeldolgozó törli a nevezés során megadott személyes adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás;
Az adatkezelés célja: hozzájárulás 16. életévét be nem töltött természetes személy személyes
adatainak kezeléséhez;
A személyes adatok címzettjei: adatkezelő;
A kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám,
Az adatkezelés időtartama: 5 év
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AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy adatainak kezelésére irányuló tevékenység megkezdését
megelőzően tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő információkról.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható,
amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét;
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 következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a. az adatkezelés céljai;
b. az érintett személyes adatok kategóriái;
c. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
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elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
2. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga
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.
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 az alábbi indokok
valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az üzletszerzés érdekében történő
személyes adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére, információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az érintett kérelmére azt törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
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személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
3. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett – saját helyzetével kapcsolatos okból - tiltakozott az adatkezelés ellen; ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a 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 e címzettekről.
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5. Az adathordozhatósághoz való jog
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, ha:
a. az adatkezelés az érintett hozzájárulása a személyes adatok kezeléséhez, vagy
az érintett kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez szerinti hozzájáruláson,
vagy szerződés teljesítéséhez szükséges;
b. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez
technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

6. A tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak, az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelése
ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7. Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános
adatvédelmi rendeletet.
Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
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Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az
ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

8. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem
foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott
panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.

Adatkezeléssel kapcsolatos definíciók
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;
11

Adatkezelési tájékoztató
az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából;
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;
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