
MATCH-meeting ADATVÉDELMI ÉS Cookie 
SZABÁLYZAT
 

A jelen adatvédelmi szabályzat  azokat a személyes adatokat ismerteti, amelyek gyűjtésére, 
létrehozására (kezelésére) akkor kerül sor, amikor Ön a Match-Meeting Kft. weboldalait 
(„Weboldalak”) és mobil alkalmazásait („Alkalmazások”) használja. A Szabályzat továbbá ismerteti 
a személyes adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját, hogy személyes 
adatait illetően milyen választási lehetőségei vannak, és hogyan léphet velünk kapcsolatba.  

MATCHmeeting működése?

A Match-Meeting Kft. Szolgáltatóként (továbbiakban: „MATCHmeeting”, „miénk”, „mi”, illetve 
„minket”) sportszolgáltatást végző jogi személyeknek (továbbiakban: “Partnerek”) biztosít egy 
webes felületet a köztük meglévő szolgáltatási szerződés keretein belül. A MATCHmeeting célja, 
hogy segítse Partnerei szakmai és adminisztrációs munkáját, így hozzájárulva azok sikeresebb 
működéséhez.

KI a felelős személyes adatainak kezeléséért?

A MATCHmeeting zárt rendszer. A regisztráció csakis a Partnereinkkel jogviszonyban álló 
felhasználóknak, a Partnereink meghívása útján történhet. Az Ön személyes adatainak kezeléséért 
felelős minden esetben a Partnerünk.

A MATCHmeeting a Partnerektől származó személyes adatokat nem használ fel. Kivételt képez ez 
alól a hírlevelünk, amely a “MATCHmeeting hírlevelek a rendszert használóinak” című fejezetben 
kerül részletezésre.

Partnereink, mint adatkezelők, az előfizetői szerződés aláírásával egyidejűleg megbízza Match-
Meeting Kft.-t mint adatfeldolgozót, az általa a szoftverbe feltöltött személyes adatok tárolásával. A 
Partnereink ügyfélszolgálati igényeinkek kielégítése céljából a MATCHmeeting honlapon közzétett 
kapcsolattartói hozzáférnek a tárolt személyes adatoktól, de azokat kizárólag az ügyfélszolgálati 
tevékenységek alkalmával teszik. A MATCHmeeting harmadik félnek történő adattovábbítást/
adatmentést semmilyen esetben sem végezhet.

A szolgáltató a tárolásért semmilyen dijat nem számol fel, a tárolás díját az előfizetés tartalmazza. A 
MATCHmeeting tárolásra vonatkozó kötelezettsége az előfizetői szerződés megszűnéséig áll fent.

A MATCHmeeting az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 
adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel. Sajár célra adatfeldolgozást 
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezése szerint köteles tárolni és 
megőrizni.

Az előfizető tartozik felelősséggel az általa a szoftverbe feltöltött adatok kezelésének 
jogszerűségéért, a szolgáltató az esetleges jogszerűtlenségből eredő károk tekintetében a 
felelősségét kizárja.

A szolgáltató tájékoztatja előfizetőt, hogy a szoftverbe feltöltött személyes adatait saját, valamint 
bérelt szerverein, valamint felhő alapú szolgáltatás keretein belül harmadik személyek szerverein 
tárolja.



ADATBIZTONSÁG

A MATCHmeeting minden eszközével és tudásával igyekszik védeni az Ön és Partnere adatait. 
Több tárolt adatát titkosított állományként tárolja, valamint folyamatosan képzi magát a webes 
adatok elleni támadások kivédésének érdekében.

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre?

A Match-Meeting Kft a rendszerünkben a következő információkat gyűjtheti előfizetőiről és 
potenciális partnereiről:

◦ Kapcsolattartók elérhetősége, ideértve nevét, email címét, telefonszámát;
◦ IP címe, böngészője, belépésének ideje
◦ Cégnév
◦ Levelezési cím
◦ Jogi személy, vagy jogi személynek nem minősülő más szervezet esetén adószám

A MATCHmeeting az előfizető személyes adatait kapcsolattartási célból, valamint szerződéses 
partnerek adatai esetén a felek közti jogviszonyból eredő jogok érvényesítése és kötelezettségek 
teljesítése érdekében kezeli.

A Match-Meeting Kft a rendszerünkben a következő információkat gyűjtheti beosztottjairól és 
beszállító partnereiről:

◦ Magnánszemélyek Név, lakcím, születési idő és hely, anyja neve, kapcsolattartási és 
levelezési cím (ezen adatok a felek közti munka és megbízási szerződések 
elkészítéséhez elengedhetetlen, valamint hivatalos dokumentumok postázása, és 
egyéb kapcsolattartás miatt szükséges.)

◦ Adószám, bankszámlaszám (a bérszámfejtéshez és a jogviszony jelentéséhez 
szükséges)

◦ Cégnév
◦ Levelezési cím

A fenti adatokat bérszámfejtési célokra a szerződött Twin Tailor Kft.-nek (adószám: 
24128ó809-1-43), mint számviteli szolgáltatójának továbbadhatja.

Amennyiben adatait módosítani, törölni, vagy adatairól másoltot kérni szeretne (tehát 
személyes adatahoz fűződő jogaival élni kíván), úgy a “Kérdések visszajelzések” pontban 
meghatározott elérhetőségen forduljon hozzánk.

Partnereink a rendszerünkben személyes információkat gyűjthetnek Önről, annak érdekében, hogy e 
legmagasabb minőségű sportszolgáltatást nyújthassák. 

Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

◦ Elérhetősége, ideértve nevét, email címét, lakcímét;
◦ Login és felhasználói fiók adatai, ideértve felhasználói nevét, jelszavát;
◦ Egészségügyi adatok, ezzel kapcsolatos dokumentumok, leletek, megjegyzések, 

fényképek;
◦ személyes adatai, ideértve a nemet, szülővárost, születési időpontot;
◦ Iskolák, kollégiumok;
◦ Mérési adatok, mint például, súly, magasság illetve fizikai és gyorsasági 

mutatószámok;



◦ Útlevélszám, diákigazolvány szám, személyi igazolvány szám, TAJ szám, igazolás 
szám, sportorvosi és szerződés érvényesség;

◦ Közvetlen hozzátartozó neve, email címe és telefonszáma;
◦ A felhasználó edzésen, teszteken, valamint versenyeken elért statisztikai adatai, 

valamint szöveges és osztályzatos értékelései, dominancia, versenyeken betöltött 
posztja, jelenléti mutatószámai;

◦ A felhasználó korábbi klubjai és kerettagságai
◦ A felhasználóval kapcsolatos értékelések;
◦ A felhasználó napi tevékenységére vonatkozó visszajelzések: alvás, táplálkozás, 

közérzeti adatok;
◦ képi megjelenítések, fényképek, és video felvételek és az ezekhez kapcsolódó 

szöveges megjegyzések;

Amennyiben adatait módosítani, törölni, vagy adatairól másoltot kérni szeretne (tehát 
személyes adatahoz fűződő jogaival élni kíván), úgy forduljon Partnerünkhüz, vagy vegye fel 
velünk a kapcsolatot a “Kérdések visszajelzések” pontban meghatározott elérhetőségen.

Weboldalaink és Alkalmazásaink használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjtésére kerül sor 
az Ön eszközéről vagy böngészőjéről. A fenti folyamatokkal kapcsolatos további információkat a 
jelen adatvédelmi szabályzat alábbi Cookie-k és webjelzők (Pixel Tags) című fejezete tartalmazza.  
Ilyen adatok a következők:

◦ Cookie-k, IP címek, referer fejlécek, az Ön böngészőjét és annak verzióját azonosító 
adatok, valamint webjelzők és címkék.

GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok

Betartjuk a helyi jogszabályokat és gyermekek számára nem engedélyezzük a Weboldalainkra vagy 
Alkalmazásainkra történő regisztrációt, amennyiben nem töltötték be a lakóhelyük szerinti 
országban előírt törvényes korhatárt.

A gyűjtött személyes adatok kezeléséhez használt ESZKÖZÖK

Alkalmazásaink és Weboldalaink használatakor egyes tevékenységekre vonatkozóan kellő időben 
értesítjük Önt, vagy beszerezzük az azokhoz történő hozzájárulását. Például hozzájárulást kérünk az 
Ön helymeghatározási adatainak használatához vagy push értesítések küldéséhez. Az ilyen 
hozzájárulást az Alkalmazásokon, illetve Weboldalakon keresztül, vagy az Ön eszközén 
rendelkezésre álló szabvány engedélyezési funkciói útján szerezhetjük be.

Számos esetben böngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít az Ön 
számára annak ellenőrzése céljából, hogy az eszköz mikor gyűjt, illetve oszt meg bizonyos 
kategóriákba tartozó személyes adatokat.  Így például, az Ön mobil eszköze vagy böngészője olyan 
eszközöket biztosíthat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k használatának vagy a 
helyzetmegosztásnak az ellenőrzését.  Javasoljuk, hogy ismerje meg és vegye igénybe a készülékein 
rendelkezésre álló eszközöket.   

MIÉRT és HOGYAN használja (kezeli) személyes adatait a MATCHmeeting?

Az Ön személyes adatait a következők szerint használjuk fel.

A tárolt adatokat kizárólag a MATCHmeeting használja, és nem adja tovább harmadik félnek.



A személyes adatokat a következő célokra használjuk fel (név, e-mail cím, telefonszám):

◦ Kapcsolattartási célra
◦ Belső kezelésű értékesítési riportok készítésére
◦ Tájékoztatási célra

MIÉRT és HOGYAN használhatja (kezeli) személyes adatait Partnerünk?

Jelen bekezdés a MATCHmeeting alapértelmezett adatmezőit és annak funkcióit hivatott leírni. 
Amennyiben Partnerünk más adatokat is gyűjt, vagy használ fel, úgy azokat a Partnerünk 
adatkezelési szabályzata rögzíti.

Adat Felhasználás

Elérhetőség, ideértve: név, email cím, telefonszám 
és lakcím

A jogviszonyból adódó kapcsolattartás, 
tájékoztatás, valamint a hivatalos dokumentumok 
postázása céljából.

Login és felhasználói fiók adatai, ideértve 
felhasználói nevét, jelszavát

A MATCHmeeting adminisztrációs rendszer privát 
részébe történő belépéshez szükséges adatok.

Egészségügyi adatok, ezzel kapcsolatos 
dokumentumok, leletek, megjegyzések, 
fényképek

A sportoló megfelelő képzéséhez, rehabilitációjához 
szükséges adatok.

személyes adatai, ideértve a nemet, szülővárost, 
születési időpontot

A sportoló korosztályba való besorolásához 
szükséges, valamint a sportági szakszövetség felé 
nyújtandó versenyengedélyhez szükséges.

Iskolák, kollégiumok Kapcsolattartás, az iskolai nevelőkkel, valamint a 
sportolókkal.

Mérési adatok, mint például, súly, magasság 
illetve fizikai és gyorsasági mutatószámok

A sportoló megfelelő edzésének kialakításához, 
valamint dietetikai programjának kidolgozásához 
szükséges

Útlevélszám, diákigazolvány szám, személyi 
igazolvány szám, TAJ szám, igazolás szám, 
sportorvosi és szerződés érvényesség

Utaztatáshoz, versenyeztetéshez, a kötelező 
sportorvosi vizsgálatokhoz nyújtanak adminisztratív 
támogatást.



Saját vagy mások jogainak, tulajdonának és biztonságának védelme céljából 

A Weboldalaink és Alkalmazásaink Ön által történő használatának módjára vonatkozó személyes 
adatokat a csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás és Használati Feltételeink megsértésnek 
megakadályozása, valamint bírósági határozatoknak, kormányzati felszólításoknak, illetve a 
vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés céljából is felhasználhatjuk. 

Egyéb célok

Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés 
időpontjában külön értesítést küldünk, valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.

Adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak kezelése a Weboldalaink és Alkalmazásaink Ön által történő 
használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik.

▪ Amennyiben Ön igénybe veszi Alkalmazásainkat, az adatkezelést az Ön 
hozzájárulása alapján és bizonyos korlátozott körben az Önnel létrejövő 
(például alkalmazáson belüli vásárlásokra vonatkozó) szerződés teljesítése 
céljából végezzük.

▪ Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az üzleti vállalkozásként 
ahhoz fűződő jogos érdekeink, hogy valamely jogszabályi kötelezettséget 
teljesítsünk, vagy megvédjük az Ön létfontosságú érdekeit.

Közvetlen hozzátartozó neve, email címe és 
telefonszáma

A jogviszonyból adódó kapcsolattartás céljából 
szükséges

A felhasználó edzésen, teszteken, valamint 
versenyeken elért statisztikai adatai, valamint 
szöveges és osztályzatos értékelései, 
dominancia, versenyeken betöltött posztja, 
jelenléti mutatószámai

A sportoló szakmai fejlesztési programjának 
kidolgozása céljából, valamint a sportolónak 
szubjektív és objektív visszajelzésének céljából.

A felhasználó korábbi klubjai és kerettagságai A sportoló szakmai előéletének a 
nyomonkövethetősége amely a jövőbeni fejlesztési 
program kidolgozásában segítséget nyújt.

A felhasználóval kapcsolatos értékelések A sportolónak szubjektív és objektív 
visszajelzésének céljából.

A felhasználó napi tevékenységére vonatkozó 
visszajelzések: alvás, táplálkozás, közérzeti 
adatok

A sportoló megfelelő terhelhetőségének 
meghatározásában segít. Így az edző sportolói 
visszajelzések alapján személyre szabottan tudja 
meghatározni az edzésmódszert.

képi megjelenítések, fényképek, és video 
felvételek és az ezekhez kapcsolódó szöveges 
megjegyzések

A sportoló azonosítása céljából, valamint a 
sportolónak szubjektív és objektív visszajelzésének 
céljából.



Személyes adatainak MEGOSZTÁSA

Az adatok MATCHmeeting által történő megosztása

A MATCHmeeting az Ön személyes adatait a következőkkel osztja meg:

▪ Egyéb harmadik felekkel, amennyiben az adatok megosztása az alábbiak 
céljából szükséges: (i) valamely kormányzati felszólításnak, bírósági 
határozat vagy a vonatkozó jogszabályoknak történő megfelelés; (ii) 
Weboldalaink és Alkalmazásaink jogellenes használatának, vagy az 
Alkalmazások Használati Feltételei és szabályzataink megsértésének 
megakadályozása; (iii) a MATCHmeeting harmadik felek igényeivel 
szembeni védelme; és (iv) csalások (pl. hamisítás) megelőzésének vagy 
vizsgálatának elősegítése. 

▪ Bármely harmadik féllel, amennyiben Ön ehhez hozzájárult.

Az Önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló személyes adatokat továbbá abban az esetben is 
továbbíthatjuk, amennyiben üzleti tevékenységünk vagy vagyoni eszközeink egészét vagy azok egy 
részét értékesítjük (ideértve az átszervezés, kiválás, megszűnés vagy felszámolás eseteit).

Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE

Titkosítás és biztonság 

Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági 
intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket.  

Személyes adatainak megőrzése

Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott  célok teljesüléséhez szükséges 
ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Ez 
általában azt jelenti, hogy személyes adatait mindaddig megőrizzük, amíg Ön megtartja 
MATCHmeeting felhasználói fiókját. 

Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI

 Ön jogosult a következőket igényelni: (i) személyes adataihoz történő hozzáférést; (ii) személyes 
adatainak elektronikus másolatát (hordozhatóság); (iii) személyes adatainak helyesbítését, 
amennyiben azok hiányosak vagy pontatlanok; vagy (iv) személyes adatainak törlését vagy azok 
kezelésének korlátozását a vonatkozó jogszabályok által meghatározott bizonyos körülmények 
között. A fenti jogok nem abszolút jellegűek. Amennyiben megszereztük, vagy Partnereink 
megszerezték az Ön hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását 
bármikor visszavonni.      

Amennyiben másolatot kíván kapni a személyes adatairól vagy bármely másik jogát gyakorolni 
kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kérdések és visszajelzés” fejezetben megadott 
elérhetőségeken.

COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek)



Weboldalaink használatakor a MATCHmeeting az Ön internet böngészője által küldött olyan 
információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk 
gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött 
információk tartalmazhatják az Ön (i) IP címét; (ii) egyedi cookie azonosítóját, cookie 
információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e 
bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel; (iii) egyedi eszköz azonosítóját és eszköz 
típusát; (iv) a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére, (v) az operációs rendszerre és rendszer 
beállításokra; (vi) az országra és időzónára; és (vii) a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó 
adatokat; (viii) a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és 
megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint (ix) elérési időket és referer URL 
fejléceket.

A Weboldalakon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával 
harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes 
böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját 
adatvédelmi szabályzatának függvényében történik.   

A Weboldalak vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák (mint például az 
ország és nyelvválasztás) vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé 
teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online 
felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az 
interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai 
adatok gyűjtésére Weboldalaink fejlesztése céljából. 

MATCHmeeting hírlevelek a rendszert használóinak

A törvényi szabályozás értelmében hírlevelet csak azon partnerünknek küldünk, akik önkéntesen, 
előzetes tájékoztatás után egyértelműen jelzik, hogy szeretnének hírlevelet kapni a 
MATCHmeeting-től. A hírlevélre feliratkozott felhasználóink bármikor leíratkozhatnak a 
későbbiekben a leveleink alján látható “leiratkozás” gombra kattintva.

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben 
adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük Weboldalainkon és 
Alkalmazásainkban. Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges 
módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok 
előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. 
Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el adatvédelmi szabályzatunkat és folyamatosan 
tájékozódjon az általunk követett gyakorlatról. A jelen adatvédelmi szabályzat legutóbb 2018. 
májusában került módosításra.

KÉRDÉSEK és visszajelzés



Örömmel válaszolunk kérdéseire, észrevételeire és az adatvédelmi szabályzatunkkal, valamint 
adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatos aggályaira.

Amennyiben visszajelzést kíván adni, bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel, vagy gyakorolni 
kívánja a személyes adataihoz fűződő jogait, kérjük, forduljon az adatokat kezelő Partnerünkhöz 
vagy a MATCHmeeting kapcsolattartóihoz az alábbi címen:

e-mail: info@match-meeting.com  
e-mail: privacy@match-meeting.com

Kapcsolattartó:  
Dupai János  
dupai@match-meeting.com  
+36 70 947 9339

Rajnay Attila  
rajnay@match-meeting.com  
+36 70 6371 802

Lázár Tamás  
lazar@match-meeting.com  
+36 20 291 0188

Amennyiben adatvédelmi panasszal fordul hozzánk, annak vizsgálatára a kérdés kellő időben és 
hatékony módon történő rendezését szem előtt tartva kerül sor. Ön jogosult továbbá panaszt tenni az 
állandó lakóhelye szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságánál. 
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