
 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

 

A Wotinfo.hu (Weblap) által kiadott jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy tájékoztatást adjunk a 
hírlevélre és a nyereményjátékra feliratkozás útján bekért adatok általunk történő gyűjtéséről, 
felhasználásáról. Amennyiben a jelen nyilatkozat tartalma eltér az általános adatkezelési 
nyilatkozatunk tartalmától, úgy a hírlevél vonatkozásában a jelen nyilatkozat tartalma az irányadó. 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat a Weblapon regisztrált, és a jelen adatvédelmi nyilatkozatot kitöltő 
felhasználók e-mail útján gyűjtött személyes adataira vonatkozik.  

Személyes adat: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító adatok úgy, mint 
vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési dátum, telefonszám. Személyes adatokat akkor kérünk 
Öntől, ha szeretné, hogy a Wotinfo.hu rendszeres időközönként hírlevelet küldjön Önnek. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (az Elkertv. 13/A. § (4) bekezdés és az Infotv. 5. § (1) 
bekezdése alapján). 

Az adatkezelés célja, hogy:  

 az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok és igények szerint fejleszthessük termékeinket, és 
további, érdeklődésre esetleg számot tartó termékeinket, szolgáltatásainkat, programjainkat 
kínáljuk; 

 az Ön igényeihez igazítottan tudjunk e-maileket küldeni; 
 belső üzleti célokra (adatelemzések, auditok, szolgáltatásfejlesztés, promóció) használhassuk 

a kezelt adatokat; valamint 
  értékeljük kampányaink hatékonyságát. 

Az Ön adatait kizárólag a Weblapon regisztrált felhasználóként való jelenlétének időtartam alatt 
kezeljük. A felhasználói fiók törlését követően – vagy amennyiben az adatok további kezeléséhez Ön 
nem járul hozzá és a hírlevélről leiratkozik – az Üzemeltető törli a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 
alapján kezelt személyes adatait, kivéve, ha jogszabály hosszabb megőrzési időszakot ír elő, illetve 
tesz lehetővé. 

Az adatkezelő személye a Weblap üzemeltetője (Üzemeltető vagy Adatkezelő):  

Cégnév: ESPORTS PRO LTD 

Székhely: THE COUTYARD, 30 WORTHING ROAD, HORHAM, RH12 1SL 

Képviselő: Blága Csaba 

Company number 08289510 
 

A Weblap üzemeltetője adatfeldolgozóként igénybe veheti az e-Sport Universum Zrt. (székhely: 1051 
Budapest, Széchenyi tér 7-8. C. ép.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10- 049401) társaság részére 
szolgáltatásait, különösen az alábbiakat honlap működtetési, adatelemzési, számítástechnikai illetőleg 
külső e-mail szolgáltatást.  

A személyes adtok adatfeldolgozók részére történő kiadása, vagy a hozzáférés engedélyezése csak a 
nekünk, vagy a nevünkben nyújtott szolgáltatások céljára történhet.  

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye lehet: (a) a vonatkozó törvényi 
előírások szerint – beleértve a székhely szerinti országon kívüli törvényeket is – eljáró szerv; (b) az 
általunk kezdeményezett vagy az ellenünk indított a jogi eljárások során eljáró képviselőink (ügyvéd, 
szakértő); (c) az állami, kormányzati szervek a tőlük érkező megkeresések teljesítése céljából, 
beleértve ebbe a székhelyen kívüli országból érkező megkereséseket is; (d) a saját és/vagy 
leányvállalataink.  



Az lehetséges adatkezelők részére történő továbbítás célja: (a) az általános üzleti feltételeink 
betartása; (b) saját és/vagy leányvállalataink és az Önök és mások jogainak, adatainak, 
biztonságának illetve tulajdonának védelme; (c) az általunk esetlegesen elszenvedendő kár enyhítése 
és korlátozása. 

Az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem továbbítjuk. 

Üzemeltető az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre 
vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa a felhasználók magánszférájának védelmét. 
Üzemeltető a birtokában lévő személyes adatok védelmét megfelelő szervezeti, technikai és 
adminisztratív eszközökkel biztosítja. Üzemeltető online csatornán valamint más adattároló 
rendszeren folyó adatátvitel esetében is arányosan biztosítja az érintett személyes adatok biztonságos 
átvitelét. Ennek ellenére, amennyiben Ön úgy érzi, hogy a kapcsolattartás valamely okból kifolyólag 
kompromittálódik vagy egyéb ok miatt már nem biztonságos, kérjük, azonnal értesítsen bennünket a 
problémáról az alábbi e-mail címen: hirlevel@wotinfo.hu. 

Amennyiben a korábban megadott személyes adatairól szeretne tájékoztatást kérni, illetve szeretné 
azokat helyesbíteni, törölni vagy zárolni, az alábbi hirlevel@wotinfo.hu e- mail címen léphet velünk 
kapcsolatba. Kérésében kérjük, világosan jelölje meg, mely adatára vonatkozóan kér tájékoztatást, 
vagy melyiket szeretné megváltoztatni, vagy törölni. A személyes adatoktörlésére vonatkozó 
tájékoztatást és a jogorvoslat részletes szabályait alább találja. 

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot időről-időre változhat. Kérjük, ellenőrizze a lap tetején az „Utolsó 
frissítés” adatot, hogy megtudja, mikor frissítettük utoljára az adatvédelmi nyilatkozatot. Az 
Adatvédelmi Nyilatkozat bármiféle változtatása akkor válik hatályossá, ha a módosított Adatvédelmi 
Nyilatkozatot az oldalon közzétesszük. Amennyiben ezen változások után lép velünk kapcsolatba, az 
a módosított adatvédelmi nyilatkozat elfogadását jelenti. 

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk e-
mail-ben a hírlevel@wotinfo.hu email címre. Mivel az e-mail kommunikáció nem feltétlenül 
biztonságos, kérjük, e-mail- ben ne közöljön bizalmas adatot. 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a felhasználó feliratkozik a Wotinfo.hu hírlevélre. 
Hozzájárul, hogy a Wotinfo.hu hírlevel(ek)et küldjön számára, és közvetlen üzletszerzési céllal 
megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival. A hírlevélre 
történő feliratkozás során megadott személyes adatok kezeléséhez a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 
elfogadásával a felhasználó önkéntesen hozzájárul, megfelelő előzetes tájékoztatást követően. A 
jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a felhasználó akként nyilatkozik, hogy elolvasta az 
Adatvédelmi Nyilatkozatot és egyetért vele (Grtv. 6. § (1) bekezdés). 

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy a 
hírlevélről választása szerint bármikor ingyenesen és indokolás nélkül leiratkozhat – ha szeretné 
elkerülni, hogy a Wotinfo.hu-tól marketing és/vagy promóciós ajánlatokat kapjon –, amely lehetőséget 
a hirlevel@wotinfo.hu címre küldött kéréssel érhet el (Grtv. 6. § (3) bekezdés). 

Jogorvoslat: 

Az érintettek jogai: 

Az érintett kérelmezheti Adatkezelőnél, hogy az Adatkezelő tájékoztassa személyes adatai 
kezeléséről, hogy személyes adatait helyesbítse, továbbá, hogy személyes adatait – a kötelező 
adatkezelés kivételével – törölje vagy zárolja. 

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy 
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása 
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
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Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül 
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást 
kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem 
nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg. Egyéb esetekben 
költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. 
A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a 
tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. 

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat 
Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot Adatkezelő helyesbíti. 

Adatkezelő törli a személyes adatot, ha 

- kezelése jogellenes, 

- az érintett azt kéri, 

- az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést 
törvény nem zárja ki, 

- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje 
lejárt, 

- azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: 
Hatóság) elrendelte. 

Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá 
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. 

Ha Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása 
esetén Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás 
lehetőségéről. 

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen: 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy 
továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, 
adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező 
adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, 
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint, ha azt törvény lehetővé 
teszi. 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Ha Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve 
a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a 
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási 
jog érvényesítése érdekében. 

Ha az érintett Adatkezelőnek fentiek szerint meghozott döntésével nem ért egyet, illetve, ha 
Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó 
napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 

Bíróság előtti jogérvényesítés: 

Az érintett a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 



Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelő köteles bizonyítani. 

A per elbírálása az illetékességgel rendelkező törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett 
választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is 
megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a 
Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. 

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat 
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés 
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. 

A bíróság elrendelheti ítéletének – Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – 
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben 
védett jogai megkövetelik. 

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek 
megszegésével másnak okozott kárt megtérít. Az érintettel szemben Adatkezelő felel az 
adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 
az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, 
amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóság előtt lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 

Telefax: 06-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu   

 

Kelt: 2017.11.08. 
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