ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁMAI:
NAIH-59988/2012 | NAIH-58724/2012 | NAIH-74574/2014 | NAIH-74573/2014

1. ADATKEZELŐ NEVE
KLUB Rekreáció Sport és Rendezvényszervező KFT.

2. ADATKEZELŐ CÍME
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 5. | Telephelye: 1053 Budapest, Károlyi utca 11.

3. ELÉRHETŐSÉG
+36 1 445 1563 | +36 1 266 5667 | info@aycm.hu

4. AZ ADATKEZELÉS MEGNEVEZÉSE
Adatkezelés az ALL YOU CAN MOVE Klubtagsági Szerződés által csatlakozott Főkártyás és Társkártyás Klubtagok (a továbbiakban együttesen: Klubtagok)
önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az ALL YOU CAN MOVE SportPass Klubkártya (a továbbiakban: Klubkártya) igényléséhez
és használatához kapcsolódóan, valamint telefonbeszélgetések rögzítése a későbbi esetleges félreértések tisztázására, bizonyítására.

5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6. A KEZELT ADATOK KÖRE
a)

A Klubtag által a regisztráció, valamint a szerződéskötés során kötelezően megadott adatok:
-- név

-- lakcím

-- születési hely és idő

-- levelezési cím

-- anyja neve

-- privát e-mail cím

-- személyigazolvány-szám

-- céges e-mail cím

-- adóazonosító jel

-- bankszámlaszám

-- munkahely neve

-- telefonszám

b)

Adatkezelő által használt egyedi beléptető rendszer, vagy egyéb, személyazonosításra alkalmas felvételt készítő rendszer által készített felvételek.

c)

A telefonos ügyfélszolgálati beszélgetések során rögzített hangfelvételek.

7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Klubtag által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a Klubtag adatainak nyilvántartása, jogosultságának azonosítása, a Klubtagsági
jogviszony, illetve a Klubkártya által elérhető sportlétesítmények által nyújtott kedvezmények, szolgáltatások biztosítása, kapcsolódó szolgáltatások
igénybevétele, a kártyahasználat során adatok rögzítése. Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra. Az adatok ilyen célú felhasználását a Klubtag – leiratkozással – megtilthatja. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban
jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a Klubtag előzetes
és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.
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8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Klubtag által megadott adatok, és az egyéb, Adatfeldolgozó által kezelt adatok tárolására Adatkezelő a kártya érvényességi idejének megszűnését
követően a Klubtag írásban, ajánlott levélben, vagy e-mailben tett visszavonásáig jogosult.

9. SZEMÉLYI ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE
A személyes adatokban bekövetkezett változást a Klubtag 15 napon belül, elektronikus úton az info@aycm.hu e-mail címen keresztül Adatkezelőnek
jelezni köteles.

10. ADATFELDOLGOZÓ(K) MEGNEVEZÉSE
Parola Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
AYCM Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
AYCM SportPass Europe Kft.

11. ADATFELDOLGOZÓ(K) CÍME
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 19/B. fsz.1.
1053 Budapest, Károlyi utca 11. II. em. 1.
1053 Budapest, Károlyi utca 11. I. lház. 3. em. 3.

12. ADATFELDOLGOZÁS MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

13. ADATFELDOLGOZÁS MEGNEVEZÉSE
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Klubtag előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Klubtag a Klubkártyának a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

14. A FELHASZNÁLÓK JOGAI SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
Személyes adatai kezeléséről a Klubtagok tájékoztatást kérhetnek (a rögzített telefonbeszélgetésekről is). Az Adatkezelő kérésre tájékoztatást ad
az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@aycm.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett.

15. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A Klubtag jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk.
alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke segítségét is.

ALL YOU CAN MOVE SPORTPASS
KLUB REKREÁCIÓ KFT.
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