
Érintetti tájékoztató az adatkezelésről

Adatkezelő neve és címe:
GymBeam s. r. o.
Registered office: Rastislavova 93, 040 01 Kosice – town part South
Company ID No.: 46 440 224
Cégjegyzéksz.  Sro 35719/V
VAT ID No.: SK2023380447
Represented by: Ing. Dalibor Cicman, executive director CEO

Adatkezelés megnevezése: Adatkezelő által szervezett promóciós rendezvényen
képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése, felhasználása és közzététele az Adatkezelő
tájékoztatási felületein (YouTube csatorna)

Adatkezelés célja: Adatkezelő által szervezett promóciós rendezvényen képfelvételek, illetve
kép- és hangfelvételek készítése és felhasználása az adatkezelő internetes tájékoztatási
felületein promóciós, reklámcéllal, illetve Adatkezelő és az általa forgalmazott termékek
népszerűsítése érdekében.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont (érintetti hozzájárulás)

Érintettek kategóriái: az Adatkezelő által szervezett promóciós rendezvényeken résztvevő
azonosított vagy azonosítható természetes személyek.

Személyes adatok kategóriái: képfelvétel, kép- és hangfelvétel, valamint a kapcsolódó
hozzájáruló nyilatkozaton az érintett neve, születési helye és ideje.

Címzettek: magyarországi online sajtóorgánumok részére sajtóközleményként a kép- és
hangfelvétel továbbításra kerülhet.

Adatfeldolgozó neve, képviselője:
Bakondi András egyéni vállalkozó (1096 Budapest, Haller utca 23-25 Adószám:
69784008-1-43) – képfelvétel, kép- és hangfelvétel készítés

Best Mercado Kft. (1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/c. II. em. 6. Cégjegyzékszám:
01-09-321924 Adószám: 26283054-1-42) – hozzájáruló nyilatkozat aláíratása

Harmadik országba, nemzetközi szervezet számára történő
továbbítás:
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=2023380447


https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Tárolás időtartama, törlési határidő: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, vagy
törlésre irányuló kérelemig, ha az adatok további kezelésének nincs más jogalapja.

Adatbiztonsági intézkedések
általános leírása: az adatbiztonsági intézkedések megtalálhatók az adatkezelő honlapján:
https://gymbeam.hu/szemelyes-adatok-vedelme

Hozzájárulás megadásával és visszavonásával kapcsolatos tájékoztatás:
Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az általa szervezett promóciós
rendezvényeken készített képfelvétel, kép- és hangfelvétel kapcsán az érintett akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása
(hozzájárulása) alapján kezeli az adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja a GDPR 7. cikk (3)
bekezdése szerint (szóban, telefonon, írásban, email útján:  info@support.gymbeam.hu). A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő a képfelvétellel, a kép- és hangfelvétellel érintett
személy személyes adatait a jelen tájékoztatásban meghatározott céltól eltérő célra nem
kezeli, illetve használja fel.

Érintetti jogok biztosítása:

Az adatkezeléssel összefüggésben az érintett az adatkezelőtől bármikor:
– tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá

vonatkozóan kezelt adatokhoz,
– pontatlan adatok esetén a helyesbítést kérheti,
– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
– kérheti az adatkezelés korlátozását.

A tájékoztatási és hozzáférési joga alapján 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:

– az adatkezelés céljai;
– az érintett személyes adatok kategóriái;
– az adatkezelés jogalapja;
– 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;

https://policies.google.com/privacy?hl=hu
mailto:info@gymbeam.hu


– adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

– 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;

– a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő

továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

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
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az adat helyesbítéséhez való jog keretében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

Az adat törlésének kérése esetén 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 személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és
nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21.
cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében 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 személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.



Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:

– 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,

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy

– az érintett a fentiek szerint tiltakozott a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

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. A rendőrségi adatkezelő
szerv az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése,
illetve a 18. cikk szerinti 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 e
címzettekről.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti, a GDPR 15-22. cikk szerinti
kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A
határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton
kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv.
rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy adatkezelő a személyes adatait
kezeli, akkor javasoljuk, hogy először adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden
esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy adatkezelő kezeli az adatait, vagy
közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363
Budapest, Pf.: 9. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).



Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron
kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a
tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél
(http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

http://birosag.hu/torvenyszekek
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso

