
1. SZÁMÚ MELLÉKLET 

A WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI CÉLOK ÉS JELLEMZÉSÜK 

 

 Adatkezelés célja Kezelt személyes 

adatok kategóriái 

Az adatkezelésben 

résztvevők 

Személyes adatok 

átadása harmadik 

országba és a 

vonatkozó 

garanciák 

Adatkezelés ideje Adatok forrása Adatkezelés 

jogalapja 

Automatizált 

döntéshozatal 

1.  Ügyfél fiók 

létrehozása a 

weboldalon 

− Keresztnév, 

− Vezetéknév, 

− Cím, 

− telefonszám, 

− e-mail 

− Úr/Hölgy 

megnevezés  

− jelszó 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozó: 

IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A fiók törléséig, 

de legkésőbb a 

weboldalon történt 

utolsó aktivitást 

követő 5 évig. 

Az Intersport 

ügyfele. 

Az ügyfél 

hozzájárulása, amely 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontján 

alapul. Az 

adatkezelésre adott 

hozzájárulás 

bármikor 

visszavonható a fiók 

törlésével. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 

  



2.  Vásárlás az 

oldalon keresztül 

− keresztnév, 

− vezetéknév, 

− cím, 

− telefonszám, 

− e-mail 

− hitel-/bankkártya 

adatok 

− vásárolt termék 

− Úr/Hölgy 

megszólítás 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók: 

− IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A vásárlást követő 

7 év. 

Az Intersport 

ügyfele. 

Az adatkezelés 

olyan szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges, amelyben 

az érintett az egyik 

fél. A jogalap 

használata az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 

alapul. 

Amennyiben az 

érintett jelen cél 

alatt felsorolt adatait 

nem kezelnénk, a 

vásárlást nem 

lehetne végrehajtani, 

a szerződés nem 

teljesülhetne. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 

3.  Ügyfélszolgálat 

használata 

− név 

− e-mail cím és / 

vagy 

− telefonszám 

− kapcsolatfelvétel 

oka 

Közös 

adatkezelők: 

− Sports World 

Online GmbH 

− INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók: 

− IIC-

INTERSPORT 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

A 

kapcsolatfelvételt 

követő 90 napig. 

Az Intersport 

ügyfele / 

jövendőbeli 

ügyfele, valamint 

az egyéb 

érdeklődő. 

Az ügyfél, 

jövendőbeli ügyfél 

vagy egyéb 

érdeklődő 

hozzájárulása, amely 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontján 

alapul. Az 

adatkezelésre adott 

hozzájárulás 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 



International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

bármikor 

visszavonható, 

ebben az esetben 

azonban az 

érdeklődő vagy 

ügyfél esetleges 

kérelmét – ha 

tartozott kérelem a 

megkereséshez – 

nem tudjuk 

teljesíteni. 

4.  Rendszerüzenetek 

küldése a 

vásárláshoz 

kapcsolódóan 

− keresztnév, 

− vezetéknév, 

− cím, 

− telefonszám, 

− e-mail 

− Megvásárolt 

termék 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozó: 

IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A vásárlást követő 

7 év. 

Az Intersport 

ügyfele. 

Az adatkezelés 

olyan szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges, amelyben 

az érintett az egyik 

fél. A jogalap 

használata az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 

alapul. 

Amennyiben az 

érintett jelen cél 

alatt felsorolt adatait 

nem kezelnénk, a 

vásárlást nem 

lehetne 

biztonságosan 

végrehajtani, a 

szerződés teljesítése 

bizonytalanná válna. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 



5.  A termék 

kiszállítása 

− keresztnév, 

− vezetéknév, 

− cím, 

− telefonszám, 

− e-mail 

− vásárolt termék 

− az átvevő 

személy neve 

− az átvevő 

személy címe 

− az átvevő 

személy 

megszólítása 

 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók:  

− IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

 

A termék 

kézbesítése során 

együttműködő 

önálló 

adatkezelők: 

− Österreichische 

Post AG 

− Express One 

− ACL Advanced 

Commerce Labs 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A vásárlást követő 

7 év. 

Az Intersport 

ügyfele. 

Az ügyfél és a 

személyes adatai 

tekintetében az 

adatkezelés olyan 

szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges, amelyben 

az érintett az egyik 

fél. A jogalap 

használata az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 

alapul. 

Amennyiben az 

érintett jelen cél 

alatt felsorolt adatait 

nem kezelnénk, a 

vásárlást nem 

lehetne 

biztonságosan 

végrehajtani, a 

szerződés teljesítése 

bizonytalanná válna. 

Az átvevő személy 

esetében az 

adatkezelés alapja az 

átvevő személy 

hozzájárulása. A 

hozzájárulás 

megfelelő módon 

történő megszerzése 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 



az Intersport 

ügyfelének feladata 

és felelőssége. 

 

6.  Könyvelés és 

kintlévőségek 

kezelése 

− számlázási cím 

− számlázott 

mennyiség 

− Bázisadatok 

− fizetési mód 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozó: 

IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A számla 

kibocsátását 

követő 7 év. 

Az Intersport 

ügyfele. 

Jogi kötelezettség 

teljesítése. A jogi 

kötelezettség 

teljesítését, mint 

jogalapot az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja 

tartalmazza. A 

számla megőrzése a 

szerződésre 

irányadó osztrák jog 

alapján 

kötelezettségünk. 

Amennyiben a jelen 

célból felsorolt 

személyes adatokat 

nem kezelnénk, 

jogszabályi 

kötelezettségünknek 

nem tudnánk eleget 

tenni. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 

7.  Hírlevelek és 

ajánlatok küldése 

− név 

− e-mail cím 

Közös 

adatkezelők: 

Sports World 

Online GmbH és 

INTERSPORT 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

Ameddig a 

hírlevélre 

feliratkozó vissza 

nem vonja a 

hozzájárulását. 

A hírlevélre 

feliratkozó. 

A hírlevélre 

feliratkozó 

hozzájárulása, amely 

az Általános 

Adatvédelmi 

Az Intersport 

feliratkozóiról 

profilt hoz létre, 

hogy 

meghatározza, 



Austria GmbH 

Adatfeldolgozó: 

IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontján 

alapul. 

milyen típusú 

hírlevél vagy 

ajánlatok 

érdekelnék 

feltételezhetően 

őket. A profil 

kialakítása mögött 

meghúzódó logika 

tehát a feliratkozó 

érdeklődési köre. 

8.  Panaszkezelés − név 

− lakcím 

− e-mail cím 

és/vagy 

telefonszám 

− a panaszban 

megadott 

személyes 

adatok (ideértve 

a vásárló által 

megadott 

iratokat, 

dokumentumoka

t és 

bizonyítékokat) 

− panasz egyedi 

Közös 

adatkezelők: 

− Sports World 

Online GmbH 

− INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók: 

− IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

A panasz 

felvételét követő 5 

év. 

A panasszal élő 

személy. 

Jogi kötelezettség 

teljesítése. A jogi 

kötelezettség 

teljesítését, mint 

jogalapot az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja 

tartalmazza. A 

panasz megőrzésére 

vonatkozó 

kötelezettséget a 

magyar 1997. évi 

CLV. törvény a 

fogyasztóvédelemről 

tartalmazza. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 



azonosítószáma Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

Amennyiben a jelen 

célból felsorolt 

személyes adatokat 

nem kezelnénk, 

jogszabályi 

kötelezettségünknek 

nem tudnánk eleget 

tenni. 

9.  Személyes adatok 

kezelése garancia 

és 

kellékszavatossági 

jogok 

érvényesítése 

során 

− név 

− e-mail cím 

és/vagy 

telefonszám 

− megvásárolt 

termék 

− vásárlás ideje 

Közös 

adatkezelők: 

− Sports World 

Online GmbH 

− INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók: 

− IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

A garancia vagy 

kellékszavatossági 

jog érvényesítését 

követő 5 év. 

A garanciát vagy 

kellékszavatossági 

jogot érvényesítő 

vásárló. 

Az ügyfél és a 

személyes adatai 

tekintetében az 

adatkezelés olyan 

szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges, amelyben 

az érintett az egyik 

fél. A jogalap 

használata az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 

alapul. 

A felsorolt adatok 

elengedhetetlenek a 

garancia vagy 

kellékszavatossági 

jogok érvényesítése 

során. Ezek 

kezelésének 

hiányában az Önnel 

kötött szerződés 

fenti jogokat érintő 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 



részét nem tudnánk 

teljesíteni. 

10.  Személyes adatok 

kezelése elállási 

jog érvényesítése 

során 

− elállási 

nyilatkozat 

Amennyiben az 

ügyfél az elállási 

nyilatkozatot 

használja: 

− vásárló neve 

− vásárlás adatai 

− banki adatok az 

ár visszatérítése 

érdekében 

− aláírás 

Közös 

adatkezelők: 

− Sports World 

Online GmbH 

− INTERSPORT 

Austria GmbH 

 

Adatfeldolgozók: 

− IIC-

INTERSPORT 

International 

Corporation 

− SPG Sportcikk 

Kft. 

Tekintettel arra, 

hogy a személyes 

adatok kezelése 

felhőben történik, 

az adatok 

lehetséges, hogy 

átadásra kerülnek 

harmadik országba 

is. Ebben az 

esetben azonban a 

fogadó ország 

minden esetben 

rendelkezik olyan 

garanciákkal az 

adatkezelést 

illetően, amelyet 

az Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 46. cikk 

(1) bekezdése 

megkövetel. 

Az elállási 

nyilatkozat 

benyújtását követő 

5 év. 

Az elállási jogot 

érvényesítő 

vásárló. 

Az ügyfél és a 

személyes adatai 

tekintetében az 

adatkezelés olyan 

szerződés 

teljesítéséhez 

szükséges, amelyben 

az érintett az egyik 

fél. A jogalap 

használata az 

Általános 

Adatvédelmi 

Rendelet 6. cikk (1) 

bekezdés b) pontján 

alapul. 

A felsorolt adatok 

elengedhetetlenek az 

elállási jog 

gyakorlása során. 

Ezek kezelésének 

hiányában az Önnel 

kötött szerződés 

fenti jogokat érintő 

részét nem tudnánk 

teljesíteni. 

Jelen célból 

történő 

adatkezelés során 

nem merül fel. 

 


