
Az Ocean Sailing SE adatkezelési tájékoztatója és hozzájáruló 
nyilatkozata 

 

Adatkezelési tájékoztató 

Jelen  Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Ocean Sailing SE tagjai , mint Érintettek 
megismerhessék az Ocean Sailing SE , mint Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adataik kezelésével kapcsolatos eljárásokat, jogokat és kötelezettségeket, valamint az 
Adatkezelőnek a személyes adataik védelmében tett intézkedéseit annak érdekében, hogy 
megítélhessék, az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogukra és 
a magánszférájukra. Az Ocean Sailing SE adatkezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásán 
alapul, bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, 
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé vagy a Felek között kötött szerződésen alapulnak. 

Az Ocean Sailing SE adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos 
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:  

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); 

 2018. évi XXXVIII. törvény, amely az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi 
reformjával összefüggő módosítása  

Az Ocean Sailing SE, mint Adatkezelő tagjai, illetve a szolgáltatás iránt érdeklődők esetében az 
alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezeli nyilvántartási rendszereiben:  

 a név, telefonszám és email cím adatot kapcsolattartás és marketing célból kezeli az érintett 
hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonásáig 

 a név, telefonszám, születési hely, születési idő adatokat a szolgáltatás teljesítéséhez 
kapcsolódóan kezeli a Ptk. szolgáltatás teljesítésre vonatkozó előírásai alapján a szolgáltatás 
igénybevételétől számított 5 évig az esetleges jogérvényesítések miatt 

 Az Ocean Sailing SE a vitorlás túrák alkalmával a résztvevőkről kép-, videó- és 
hangfelvételeket készíthet, melyeket kizárólag reklámcélokra használ fel közösségi média 
felületein, vagyis facebook és youtube oldalán. Ezeket a felvételeket az érintettek 
hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  

 
Adattovábbítás:  
 
Az Ocean Sailing SE a név és email cím adatokat a Google csoportok szolgáltatást biztosító 
amerikai székhelyű Google LLC felé továbbítja a hírlevelek kiküldése céljából. 
A fentieken túl az Ocean Sailing SE a vitorlás túrák résztvevőinek személyes adatait (név, 
születési hely és idő, személyigazolvány szám) a nemzetközi hajózási előírásoknak megfelelően 
átadja az illetékes kikötő hatóságnak. A kikötőbe való visszaérkezés alkalmával az átadott 
személyes adatok törlésre kerülnek az Ocean Sailing SE részéről.  
Az Ocean Sailing SE  tájékoztatja azon adatközlőit, akik a szolgáltatás kiegyenlítéséhez banki 
átutalást választottak és számlát igényeltek, hogy a számla kiállításához szükséges személyes 
adatokat (név, lakcím) a számviteli törvény szerinti 8 évig kezelheti.  
Az Ocean Sailing SE, mint adatkezelő, az adatkezelések tekintetében magára nézve kötelezőnek 



ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével 
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 
meghatározott elvárásoknak. 
Az Ocean Sailing SE fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.  
Az Ocean Sailing SE a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan 
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
Hozzájáruló nyilatkozat  

Alulírott……………………………………az Ocean Sailing SE tagjaként, illetve a vitorlás túrák 
iránt érdeklődőként nyilatkozom, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat előzetesen 
elolvastam és megértettem.   
 
 Hozzájárulás hírlevél küldéséhez 
 
 Hozzájárulok   Nem járulok hozzá  
 
ahhoz, hogy az Ocean Sailing SE részére megadott személyes adataim felhasználásával  telefonon 
valamint e-mailben megkeressen vitorlasturak, és a fentiekben hivatkozott személyes adataimat e 
célból kezelje. Egyidejűleg nyilatkozom arról, hogy az Ocean Sailing SE Adatkezelési 
Tájékoztatójának direktmarketing célú adatkezelésre vonatkozó feltételeit előzetesen 
megismertem, és a jelen hozzájárulásomat az Adatkezelési Tájékoztató ismeretében adtam meg.  
 
 Hozzájárulás kép-, videó- és hangfelvétel készítéséhez.  
 
 Hozzájárulok   Nem járulok hozzá  
 
ahhoz, hogy az Ocean Sailing SE a vitorlás túra során a résztvevőkről készített kép-, videó- és 
hangfelvételeket honlapján, valamint közösségi média felületein reklám célból közzé tegye.  
 
Az Ocean Sailing SE  tájékoztatja a fenti nyilatkozatok érintettjét, hogy hozzájáruló nyilatkozatai 
bármikor visszavonhatók vagy módosíthatók, amellyel kérheti hozzájárulása, reklámcélból kezelt 
adatai, valamint a róla készült felvételek részleges vagy teljes törlését az 
oceansailingse@gmail.com e-mail címre küldött nyilatkozattal. 

 

 

Budapest, 2018.     .     .           

Aláírás 


