
 

 

EUROSPORT PLAYER ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

 

UTOLJÁRA MÓDOSÍTVA: 2022. július 20 

_____________________________________________________________________________________ 

Jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) a Dplay Entertainment Limited („mi”) 

Eurosport Player szolgáltatással kapcsolatos adatvédelmi gyakorlatát ismerteti, amely szolgáltatás az 

Egyesült Királyságban („Egyesült Királyság") és az Európai Unióban a honlapjainkon vagy a mobil és 

okostelevíziós alkalmazásainkon keresztül érhető el („Szolgáltatások"). A Szolgáltatások magukban 

foglaljják az Eurosport Player weboldalát, az alkalmazásokat és mindent, ami a weboldalakon és 

alkalmazásokon elérhetővé válik, beleértve az összes jellemzőt, funkciót és felhasználói felületet, 

valamint minden olyan tartalmat és anyagot, amelyet megtekinthet vagy elérhet, például fényképeket, 

hangokat, zenét, szöveget, cikkeket, játékokat, grafikákat, szoftvereket, videókat, műsorokat, élő 

közvetítéseket és csatornákat. A Szolgáltatások tartalma rendszeresen változik - ez azt jelenti, hogy új 

cikkek, műsorok, csatornák, sportesemények és egyéb tartalmak válhatnak elérhetővé, míg más 

meglévő tartalmak nem lesznek elérhetőek. A Szolgáltatások elemeit is időről időre frissíthetjük és 

módosíthatjuk - például a dizájnt, az elrendezést, a jellemzőket és a funkciókat. 

Mi vagyunk az adatkezelő az Öntől gyűjtött és saját céljainkra kezelt személyes adatok tekintetében. A 

Warner Bros. Discovery, Inc. („Warner Bros. Discovery") leányvállalata vagyunk. További információt a 

Warner Bros. Discovery-ről, ideértve annak leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait is, itt olvashat. Ahol 

leányvállalatokra hivatkozunk, az magában foglalja a közös vállalati partnereinket is. 

Uniós képviselőnk az Eurosport SAS, amelynek székhelye: 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 

92798, Issy-Les-Moulineaux, Franciaország. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel vagy segítségre 

van szüksége a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi 

tisztviselőnkhöz a DPO@discovery.com címen vagy a fent említett címen. 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató részletezi, hogyan gyűjtjük, használjuk és osztjuk meg a Szolgáltatásokkal 

kapcsolatba lépő felhasználók személyes adatait. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik a más 

szolgáltatásokból vagy forrásokból származó adatgyűjtésünkre (kivéve, ha külön megemlítésre kerül), 

illetve a számunkra adatokat szolgáltató harmadik felekre. 

Ahol az Általános Adatvédelmi Rendeletre („GDPR”) hivatkozunk, hacsak kifejezetten másként nem 

jelezzük, az Egyesült Királyság GDPR-jára és az EU GDPR-jára hivatkozunk (az Ön személyes adatainak 

konkrét kezelésére alkalmazandó módon). 

Az Ön tiltakozáshoz való joga: Az alábbi 3. szakaszban meghatározottak szerint különböző jogai vannak 

személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban. Az alapvető jogok közül kettő, amelyekkel tisztában 

kell lennie, a következők: 

• kérheti, hogy ne kezeljük tovább személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából. Amennyiben 

él ezzel a jogával, akkor megszüntetjük személyes adatainak e célra történő felhasználását 

(GDPR 21. cikk (2) bekezdés); és 
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• kérheti, hogy vegyük figyelembe a személyes adatainak kezelésével szembeni jogos kifogásait, 

amennyiben az Ön személyes adatait saját vagy más személy jogos érdeke alapján kezeljük 

(GDPR 21. cikk (1) bekezdés). 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató a következő területekre terjed ki: 

1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  

2. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA 

3. AZ ÖN JOGAI 

4. HOGYAN VÉDJÜK A GYERMEKEK ADATAIT 

5. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE 

6. HARMADIK FÉL WEBOLDALAI, SZOLGÁLTATÁSAI ÉS FUNKCIÓI 

7. KAPCSOLATFELVÉTEL 

1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ÉS KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE  

Amikor Ön kapcsolatba lép a Szolgáltatásokkal, olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek alapján Ön 

közvetlenül azonosíthatóvá válik (azaz olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy valaki azonosítsa 

Önt vagy felvegye Önnel a kapcsolatot, ideértve a teljes nevét, postai címét, e-mail címét vagy 

telefonszámát), valamint a Szolgáltatások használatára vonatkozó személyes adatokat. Az alábbiakban 

ismertetjük az Önről gyűjtött különböző típusú adatokat és az Ön által a Szolgáltatásokkal való interakció 

során használt eszközöket. 

Egyéb harmadik féltől, így partnereinktől és hirdetőinktől, a Szolgáltatásainkon keresztül kínált interaktív 

alkalmazásokból (így beágyazott videólejátszókból), valamint kereskedelmi forgalomban elérhető 

forrásokból, így adatösszesítőkből és nyilvános adatbázisokból is szerezhetünk Önről adatokat. 

A harmadik felektől kapott adatokat összeköthetjük a Szolgáltatásokon keresztül gyűjtött adatokkal. 

Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

Szolgáltatásaink 
nyújtása és 
platformunk 
működtetése 
(beleértve a 
szolgáltatásnyújtáshoz 
kapcsolódó 
kommunikációt). 

Eszközinformációk és 
azonosítók (így IP-cím, 
böngésző típusa és nyelve, 
operációs rendszer, 
platformtípus, eszköztípus, 
szoftver- és 
hardverjellemzők, valamint 
alkalmazásazonosítók). 

Az Önnel kötött 
szerződésünk 
teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont) (az Ön 
előfizetése és a 
Felhasználási 
Feltételeink). 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Egyéb szolgáltatások és 
partnerek az Ön 
kérésére. 

Ön. 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Egyéb szolgáltatások és 
partnerek az Ön kérésére. 

https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml
https://www.eurosport.com/eurosport/legal/2020-2021/terms-of-use-effective-1-april-2020_sto7711034/story.shtml


 

 

Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

Az Ön regisztrációjának 
és előfizetésének 
kezelése (beleértve a 
megfelelő 
kommunikációt, így 
jelszóemlékeztetők, a 
Szolgáltatásainkkal 
vagy a jogi 
feltételekkel 
kapcsolatos értesítések 
stb.). 

Az Ön elérhetőségei (így e-
mail cím, név, telefonszám, 
születési év, nem) és 
számlázási adatok. 

Bejelentkezési információk 
(beleértve a globális 
felhasználói azonosítót),  
eszközazonosító, IP-cím, 
böngészőazonosító,  
profilazonosító, előfizetési 
felhasználói azonosító. 

Az Önnel kötött 
szerződésünk 
teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont) (az Ön 
előfizetése és a 
Felhasználási 
Feltételeink).  

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Egyéb szolgáltatások és 
partnerek az Ön 
kérésére. 

Ön. 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Egyéb szolgáltatások és 
partnerek az Ön kérésére. 

A partnereink 
előfizetésén keresztül 
a szolgáltatásainkhoz 
hozzáférő felhasználók 
hitelesítése. 

További 
információkért kérjük, 
olvassa el az alábbi 
"További információk 
partnereinkről" című 
részt. 

Azonosítók, így 
ügyfélszámla-azonosító 
szám, előfizetési csomag és 
származási ország, IP-cím, 
SIM-kártya földrajzi 
elhelyezkedése. 

Az Önnel kötött 
szerződésünk 
teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont) (az Ön 
előfizetése és a 
Felhasználási 
Feltételeink). 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Partnereink, ha Ön 
partnereinken 
keresztül fér hozzá a 
Szolgáltatásainkhoz. 

Az ilyen harmadik fél 
partnerekkel 
kapcsolatos további 
információkért 
forduljon adatvédelmi 
tisztviselőnkhöz a 
DPO@discovery.com 
címen. 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
weboldalunk és 
alkalmazásunk 
tárhelyszolgáltatója). 

Partnereink, ha Ön 
partnereinken keresztül 
fér hozzá a 
Szolgáltatásainkhoz.  

Fizetések feldolgozása 
a Szolgáltatások 
prémium tartalmakra 
való előfizetéshez vagy 
ajándékozáshoz, 
valamint az Ön 
tájékoztatása a velünk 
folytatott 
tranzakciókról és 
vásárlásokról. 

Elérhetőségek (így a 
vásárló neve és e-mail 
címe, valamint az 
ajándékozott e-mail címe). 

Pénzügyi információk (így 
bankkártyaadatok (például 
hitel- vagy betéti 
kártyaszám, hitelesítési 
szám, lejárati dátum, 
kártyakibocsátó, kibocsátó 
ország, vásárlási és 
számlázási előzmények, 
beleértve a vásárlás 
dátumát és időpontját, 
bizonylatok, fizetési mód, 
fizetési mód-felhasználói 
azonosító, fizetési mód-
szállítói felhasználói 
azonosító, számlázási cím)).  

Az Önnel kötött 
szerződésünk 
teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont) (az Ön 
feliratkozása), 
valamint ajándékok 
esetében jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) (az ajándék 
elküldése az 
ajándékozottnak).  

 

Fizetési platformok és 
fizetési szolgáltatók, 
akik a nevünkben 
gyűjtik ezeket az 
adatokat, és akik tőlünk 
független kapcsolatban 
is állhatnak Önnel. 

Szolgáltatóink, akik 
lehetővé teszik a 
Szolgáltatásokat 
(különösen a 
tárhelyszolgáltatónk). 

Harmadik fél partnerek 
vagy társmárkás 
partnerek.  

Ön. 

Fizetési platformok és 
fizetési szolgáltatók, akik 
a nevünkben gyűjtik 
ezeket az adatokat, és 
akik tőlünk független 
kapcsolatban is állhatnak 
Önnel.  

Harmadik fél partnerek 
vagy társmárkás 
partnerek.  

https://www.eurosport.hu/eurosport/legal/2020-2021/hasznalati-feltetelek_sto8159097/story.shtml
https://www.eurosport.hu/eurosport/legal/2020-2021/hasznalati-feltetelek_sto8159097/story.shtml
https://www.eurosport.hu/eurosport/legal/2020-2021/hasznalati-feltetelek_sto8159097/story.shtml
https://www.eurosport.hu/eurosport/legal/2020-2021/hasznalati-feltetelek_sto8159097/story.shtml
mailto:DPO@discovery.com


 

 

Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

Egyéb azonosítók (így IP-
cím, SIM-kártya földrajzi 
helyzete). 

Szolgáltatásaink és 
informatikai 
rendszereink 
biztonsága és jogi 
megfelelősége 
(beleértve a csalások 
felderítését és 
megelőzését, a hibák 
felderítését és 
jelentését, a 
felhasználói 
interakciók 
ellenőrzését és az 
illetéktelen 
felhasználók 
blokkolását). 

Az Ön IP-címe.  

Sütik és nyomkövető 
techológiák elhelyezésére 
vonatkozó hozzájárulási 
preferenciái. 

Eszközinformációk és 
azonosítók (így IP-cím, 
böngésző típusa és nyelve, 
operációs rendszer, 
platformtípus, eszköztípus, 
szoftver- és 
hardverattribútumok, 
eszközazonosító és 
alkalmazásazonosítók). 

Jogos érdekeink 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont) (a 
sütikre és hasonló 
technológiákra 
vonatkozó 
hozzájárulások 
kezelése, valamint 
rendszereink 
biztonságban tartása 
(csalás, spam, 
rosszindulatú 
szoftverek és egyéb 
biztonsági kockázatok 
ellen) és 
hatékonyságának 
növelése, valamint az 
illetéktelen 
felhasználók 
blokkolása). 

A Szolgáltatásokat 
lehetővé tevő 
szolgáltatóink 
(különösen a biztonsági 
és megfelelőségi 
eszközöket (így a sütik 
és nyomkövető 
techológiák 
elhelyezésére 
vonatkozó 
hozzájárulások 
kezelésére szolgáló 
eszközt és a hibafigyelő 
eszközt biztosító 
szolgáltatók). 

Ön. 

Más felhasználók, akik 
információt szolgáltatnak 
Önről. 

A Szolgáltatásokat 
lehetővé tevő 
szolgáltatóink (különösen 
azok, akik biztonsági és 
megfelelőségi eszközöket 
biztosítanak). 

Az Ön használatának 
elemzése a 
felhasználóink 
megértése és a 
Szolgáltatások 
(beleértve a 
tartalmunkat, 
funkcióinkat, 
programjainkat, 
technológiánkat és 
termékeinket) javítása 
érdekében, valamint 
azon termékek 
azonosítása, amelyek 
iránt a felhasználóink 
érdeklődnek, és azok 
hatékonyságának 
meghatározása. 

Az Ön elérhetőségei (így 
név, e-mail cím, születési 
év, nem), fogyasztói 
profilok. 

Az Ön böngészési és 
megtekintési szokásai 
(hogyan böngészik és keres 
és milyen tartalmakat néz 
meg). 

Az Ön eszközadatai és 
azonosítói (így IP-cím vagy 
online azonosító, hirdetési 
azonosító, eszközazonosító, 
felhasználói ügynök, 
helymeghatározás, 
profilazonosító).  

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) 
(Szolgáltatásaink 
javítása és 
értékesítése). 

Szolgáltatóink 
(különösen az analitikai 
eszközök és a 
tárhelyszolgáltatóink 
esetében). 

Partnereink (ha Ön 
partnereinken 
keresztül fér hozzá a 
Szolgáltatásainkhoz). 

Ön. 

Szolgáltatóink (különösen 
az analitikai eszközök és a 
tárhelyszolgáltatónk 
esetében). 

Partnereink (ha Ön 
partnereinken keresztül 
fér hozzá a 
Szolgáltatásainkhoz). 

 

Kutatási felmérések 
elvégzése (különösen, 
hogy megkérdezzük, 
hogyan tetszenek 
Önnek a 
Szolgáltatásaink) 

A felmérésben való 
részvétel során megadott 
adatok. 

Az Ön azonosítói (így 
globális felhasználói 
azonosító és profil 
azonosító). 

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) 

Szolgáltatóink és 
partnereink (különösen 
a felmérés 
elvégzéséhez). 

Kutatók és elemzők. 

Ön. 

Szolgáltatóink és 
partnereink (különösen  
felmérések 
elvégzéséhez). 



 

 

Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

(Szolgáltatásunk 
javítása). 

Hírlevelek, valamint 
személyre szabott és 
releváns 
marketingközlemények 
küldése Önnek e-
mailben, push-
értesítésben, 
alkalmazáson belüli 
üzenetben vagy 
hasonló módon. 

Az Ön elérhetőségei (így 
név, e-mail cím, születési 
év, nem). 

Eszközinformációk és 
azonosítók (így IP-cím és 
eszközazonosító, 
reklámazonosító), 
fogyasztói profilok, 
helymeghatározási adatok, 
elemzési és viselkedési 
adatok (így 
alkalmazáshasználat/ 
böngészési magatartás/ 
keresési előzmények/ 
megtekintett tartalmak/ 
kedvenc tartalmak). 

Felhasználónév/ közösségi 
média felhasználói porfilja, 
globális felhasználói 
azonosító. 

Az Ön preferenciái a tőlünk 
érkező 
marketingkommunikációval 
kapcsolatban (beleértve a 
marketing 
hozzájárulásának 
státuszát). 

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) (az Önnel való 
kommunikáció és 
Szolgáltatásaink 
értékesítése). 

Marketingplatformjaink 
és szolgáltatóink 
(különösen marketing 
e-mailek, push 
értesítések és 
alkalmazáson belüli 
üzenetek küldéséhez). 

Ön. 

Marketingplatformjaink 
és szolgáltatóink 
(különösen a hirdetések 
esetében). 

Személyre szabott 
szolgáltatás és hirdetés 
nyújtása az 
ügyfelek/felhasználók 
számára (így a 
felhasználó országa 
vagy régiója vagy a 
felhasználói eszköz 
(például laptop, 
telefon, TV-alkalmazás) 
alapján) rajtunk vagy 
harmadik feleken 
keresztül. 

Elérhetőségek (így e-mail 
cím ([amely lehet] hashelt 
formában). 

Sütik és nyomkövető 
techológiák elhelyezésére 
vonatkozó hozzájárulási 
preferenciái. 

 

Eszközinformációk és 
egyedi azonosítók (így 
eszközazonosító, 
videóazonosító, IP-cím, 
süti-azonosító, böngésző 
típusa, beállítások, 
eszköztípus, operációs 
rendszer, mobilhálózati 
szolgáltató neve, 
alkalmazás verziószáma), 
interakciók 
alkalmazásokban és 
weboldalakon (így a 

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) 
(Szolgáltatásaink 
értékesítése). 

Hirdetési platformok, 
partnerek és 
szolgáltatók (különösen 
a személyre szabott 
szolgáltatások és 
hirdetések esetében). 

Az ilyen harmadik fél 
partnerekkel 
kapcsolatos további 
információkért, 
beleértve azokat is, 
amelyek az Ön 
személyes adatainak 
közös adatkezelői 
lehetnek, forduljon 
adatvédelmi 
tisztviselőnkhöz a 
DPO@discovery.com 
címen. 

Ön (amikor megadja az e-
mail címét a 
weboldalunkon (akár 
bejelentkezéshez, akár 
egy szolgáltatásra, 
hírlevélre vagy hasonlóra 
való feliratkozáshoz)). 

Adatforgalmazók. 

Hirdetési platformjaink, 
partnereink és 
szolgáltatóink (különösen 
a személyre szabott 
szolgáltatások és 
hirdetések esetében). 
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Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

kérelem dátuma, időpontja 
és URL címe), webnaplók, 
telemetriai adatok, 
fogyasztói profilok, 
következtetetett adatok. 

Támogatás nyújtása 
Önnek, valamint az 
Önnel és 
ügyfélszolgálati 
képviselőinkkel való 
kommunikáció (így 
amikor üzenetet küld 
nekünk vagy felhív 
minket), hogy 
megválaszolhassuk az 
Ön kérdéseit és 
kéréseit. 

Az Ön által megadott 
elérhetőségek, így 
keresztnév, vezetéknév és 
e-mail cím, telefonszám, 
fiók felhasználónév, 
globális felhasználói 
azonosító, profil azonosító, 
közösségi média 
felhasználónév/ 
kezelőszám. 

Bármilyen 
levelezés/felhasználó által 
generált tartalom, amelyet 
Ön e-mailben vagy más 
módon (így online űrlapok 
vagy postai úton) küld 
nekünk. 

Helymeghatározási adatok 
(így város és irányítószám). 

IP-cím. 

Pénzügyi információk (így 
hitelkártya- vagy 
bankszámlaadatok). 

Jogos érdekeink 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont) 
(Szolgáltatásaink 
nyújtása, kérdései 
megválaszolása és az 
Önnel való 
kapcsolatunk 
javítása). 

Szolgáltatóink 
(különösen az 
ügyfélszolgálati 
platformunk, valamint 
az ügyfélkommunikáció 
kezelése és 
végrehajtása 
érdekében, mint az e-
mail és chatbot 
szolgáltatók, valamint a 
közösségi 
médiahálózatok, 
amelyeken keresztül 
Ön kapcsolatba lép 
velünk). 

 

Ön. 

Szolgáltatóink (különösen 
az ügyfélkommunikáció 
végrehajtásához, így az e-
mail és chatbot 
szolgáltatók, valamint a 
közösségi 
médiahálózatok, 
amelyeken keresztül Ön 
kapcsolatba lép velünk). 

Ügyfélszolgálatunk 
javítása Önnek az 
ügyfélszolgálattal 
folytatott 
interakciókról készült 
összefoglalók vagy 
hangfelvételek 
segítségével. 

Összefoglalók vagy 
hangfelvételek az 
ügyfélszolgálattal folytatott 
interakciókról. 

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) 
(ügyfélszolgálataink 
minőségi képzése, 
javítása és 
ellenőrzése, valamint 
adott esetben jogi 
igények 
előterjesztése, 
érvényesítése vagy 
védelme érdekében). 

Adott esetben jogi 
kötelezettségeink 
teljesítése érdekében 

Szolgáltatóink 
(különösen az 
ügyfélszolgálatok 
esetében). 

Ön. 

Szolgáltatóink (különösen 
az ügyfélszolgálatok 
esetében). 



 

 

Az adatkezelés 
célja 

A kezelt személyes 
adatok köre 

Az adatkezelés 
jogalapja (és 
adott esetben 
az 
érvényesített 
jogos érdekek) 

Harmadik felek, 
akik a személyes 
adatok 
címzettjei 
lehetnek 

A személyes 
adatok forrásai 

is nyilvántartást 
vezethetünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) 
pont). 

Marketing és releváns 
tartalmak 
megjelenítése az Ön és 
mások számára a 
közösségi médiában (a 
Facebook Custom 
Audiences 
segítségével). 
Felvehetjük Önt egy 
egyéni célközönségbe, 
hogy releváns 
marketingtartalmakkal 
szolgáljuk ki, vagy 
létrehozhatunk egy 
más közösségi 
médiafelhasználókból 
álló célközönséget az 
Ön közösségi 
médiaprofiljában 
szereplő információk 
alapján. 

Az Ön elérhetőségei 
(különösen e-mail címe) és 
minden olyan információ, 
amelyet az adatvédelmi 
beállításoktól függően a 
közösségi oldalnak megad, 
így a neve, kezelőszáma, 
barátlistája, fényképe, 
neme, tartózkodási helye 
és jelenlegi városa.  

Az ilyen közösségi 
médiaplatformok által 
velünk megosztott 
adatokat ezen közösségi 
médiaplatformok a saját 
platformjaikon biztosított 
adatvédelmi 
preferenciáinak 
módosításával kezelheti. 

Az Ön hozzájárulása 
(GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont), 
amennyiben az ilyen 
hozzájárulás 
szükséges és 
beszerzésre került, 
egyébként jogos 
érdekünk (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés f) 
pont) (a 
Szolgáltatásaink 

forgalmazása).  

Közösségi 
médiaplatformok, az 
Ön adatvédelmi 
beállításainak 
megfelelően az ilyen 
közösségi 
médiaplatformokon. 

Közösségi 
médiaplatformok, az Ön 
adatvédelmi 
beállításainak 
megfelelően az ilyen 
közösségi 
médiaplatformokon. 

A nyereményjátékok 
esetében, amelyeken 
Ön részt vesz, hogy 
megállapítsuk, nyert-e 
és értesítsük Önt róla, 
hogy megnyerte a 
nyereményt. 

Az Ön elérhetőségei (így 
név, e-mail cím, postacím 
és telefonszám) és egyéb 
információk, amelyeket a 
részvételhez megad 
nekünk. 

Az Önnel kötött 
szerződésünk 
teljesítéséhez 
szükséges (GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés b) 
pont) 
(nyereményjáték 
feltételeink). 

Közösségi 
médiaplatformok, 
amelyeken versenyeket 
szervezünk (különösen 
a Facebook és az 
Instagram). 

Nyereményjáték 
partnereink és 
résztvevő 
szponzoraink. 

A nyereményjátékhoz 
kapcsolódó 
szolgáltatóink 
(különösen a postai 
szolgáltatók). 

Ön. 

A közösségi 
médiahálózatok, 
amelyeken a versenyt 
lefuttatjuk (lásd a bal 
oldali oszlopot). 

Nyereményjáték 
partnereink. 

Szolgáltatóink a 
nyereményjátékhoz. 

További információk a sütikről és hasonló nyomkövető technológiákról: 

Mi és partnereink sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtünk személyes adatokat, ezzel 

kapcsolatban további információkat talál a fenti információkat kiegészítve a Beállítások kezelése 

menüpontunkban (amelyet a weboldalunk láblécében vagy az alkalmazásunk beállítások menüjében 

található "Beállítások kezelése" linkre kattintva érhet el) és a Süti Tájékoztatóban, amelyben láthatja, 

hogy hirdetési partnereink hogyan és milyen célból gyűjtik és kezelik az Ön személyes adatait sütik és 

hasonló technológiák segítségével. Általában a sütiket és hasonló technológiákat csak (i) az Ön 
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hozzájárulásával, vagy (ii) az Ön hozzájárulása nélkül csak akkor helyezzük el, ha ezek a sütik és hasonló 

technológiák feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy Szolgáltatásainkat az Ön számára nyújtsuk. Ön 

tiltakozhat ezen sütik használata ellen, és visszavonhatja a vonatkozó hozzájárulásait a Beállítások 

kezelése menüpontunkban, valamint bizonyos esetekben a böngészője beállításai vagy a 

mobilkészülékének beállításai segítségével.  

További információk partnereinkről:  

Megállapodásokat kötöttünk bizonyos televíziós, internetszolgáltatókkal és streaming 

médiaszolgáltatókkal, ami azt jelenti, hogy ezek a partnerek elérhetővé tehetik Szolgáltatásainkat 

ügyfeleik számára.  

Ha Ön valamelyik partnerünkön keresztül fér hozzá a Szolgáltatásokhoz, bizonyos, Önre vonatkozó 

személyes adatokat kapunk a partnertől, amelyek a legtöbb esetben egy hash-elt felhasználói azonosító 

számra, termékkódra és származási országra korlátozódnak („API-adatok”). Az API-adatokat azért 

gyűjtjük a partnereinktől, hogy lehetővé tegyük/hitelesítsük az Ön hozzáférését a Szolgáltatásokhoz. A 

partnereinkkel együtt közös adatkezelők vagyunk az API-adatok tekintetében, ami azt jelenti, hogy 

mindketten felelősek vagyunk azért, hogy az API-adatokat az alkalmazandó adatvédelmi 

jogszabályoknak megfelelően kezeljük - az API-adatokkal kapcsolatos jogait bármelyikünkkel szemben 

gyakorolhatja. 

Egyes, kivételes esetekben az Ön regisztrációs adatait is megkapjuk partnereinktől (például a nevét és az 

e-mail címét), ahelyett, hogy Ön közvetlenül nálunk regisztrálna. Ezeket az információkat az Ön számára 

az adott partnereknél történő regisztrációkor ismertetett célokra használjuk fel (általában számlavezetés 

és marketing). 

Amennyiben ilyen megállapodásokat kötünk partnereinkkel, az Önről gyűjtött adatok típusai és 

felhasználásuk módja általában korlátozottabb, mint amikor Ön közvetlenül nálunk regisztrál, ezért 

előfordulhat, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyes szakaszai nem relevánsak. Ezek a partnerek az 

Ön személyes adatait külön-külön, saját adatvédelmi tájékoztatójuknak megfelelően használják fel. Nem 

vagyunk felelősek partnereink adatvédelmi gyakorlatáért, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az ő 

adatvédelmi tájékoztatójukat. 

További információk a marketingről: 

Tőlünk érkező marketing üzenetek: 

Szeretnénk marketinganyagokat küldeni Önnek, amely magában foglalja hírleveleinket, promóciós e-

maileket, valamint információkat az általunk, partnereink és a velünk dolgozó más szervezetek által 

kínált termékekről, szolgáltatásokról és promóciókról. Ön akkor kap tőlünk marketinganyagokat, ha 

létrehozott egy fiókot, és megkaptuk az Ön előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy marketing üzeneteket 

küldjünk Önnek. 

Leiratkozás a marketing üzenetekről: 

A marketing üzenetekről való leiratkozáshoz a következő megoldások egyikét választhatja: 



 

 

- Amennyiben Ön közvetlenül nálunk rendelkezik fiókkal, bármikor megváltoztathatja 
preferenciáit, ha bejelentkezik a platform "Fiók" részére, és a "Kapcsolattartási preferenciák" 
gombra kattintva módosítja marketing üzenetekkel kapcsolatos preferenciáit. 

- A marketing levelek fogadásához kapcsolódó hozzájárulását visszavonhatja a marketing e-
mailjeinkben található leiratkozási linkre kattintva is, vagy ha kapcsolatba lép a marketing levelek 
fogadásához kapcsolódó hozzájárulását visszavonása érdekében az adatvédelmi tisztviselőnkkel a 
DPO@discovery.com e-mail címen, vagy Magyarországon a 
customerservice@eurosportplayer.com e-mail címen.  

A mobileszközén a push-értesítések beállításainak módosításához kattintson az értesítési beállításokra. 

A Warner Bros. Discovery vállalatcsoport:  

A fenti táblázatban felsorolt harmadik feleken kívül az Ön személyes adatait megoszthatjuk a Warner 

Bros. Discovery vállalatcsoport egyes tagvállalataival, beleértve leányvállalatainkat, kapcsolt 

vállalatainkat és közös vállalati partnereinket, de csak az adatvédelmi jogszabályok által megengedett és 

különösen a fenti táblázatban felsorolt célokból szükséges mértékben, például termékeink és 

szolgáltatásaink nyújtása és fejlesztése, valamint az Önt érdeklő termékekről vagy szolgáltatásokról szóló 

információk biztosítása érdekében. 

Jogi követelmények, valamint a Szolgáltatások és a felhasználók védelme:  

Az általunk gyűjtött személyes adatokat akkor adjuk ki, ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az ilyen 

közzététel: (a) jogszabály alapján (vagy az idézésekre, végzésekre, kormányzati adatbekérésekre vagy 

hasonló, hozzánk kapcsolódó eljárásokra való válaszadás), vagy törvényes jogaink alátámasztása vagy 

gyakorlása érdekében szükséges; és/vagy (b) szükséges a törvényes jogaink vagy tulajdonunk, a 

Szolgáltatásaink, Ön vagy más harmadik felek védelme vagy a Szolgáltatásaink, rendszereink, ügyfeleink 

vagy a nyilvánosság biztonságának és védelmének biztosítására érdekében.  

Összesített információk:  

Az információkat összesíthetjük és/vagy azonosíthatatlanná tehetjük, hogy azok többé ne legyenek 

Önhöz vagy az Ön eszközéhez kapcsolhatóak. Ez az Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik arra az 

esetre, ha olyan összesített vagy anonimizált információkat teszünk közzé, amelyek alapján Ön nem 

azonosítható. Ezeket az információkat saját belátásunk szerint felhasználhatjuk és nyilvánosságra 

hozhatjuk partnereink, hirdetőink és bármely más harmadik fél számára. 

Nincs automatizált döntéshozatal:  

Nem kezeljük az Ön személyes adatait annak érdekében, hogy Ön kizárólag automatizált adatkezelésen 

– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntések hatálya alá tartozzon, amelyek Önre nézve joghatással 

járnának vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintenék.  

2. AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA 

A fenti célokkal összefüggésben az Öntől gyűjtött személyes adatokat továbbíthatjuk az Egyesült 

Királyságon és az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívüli országokban található harmadik feleknek 

vagy vállalatcsoportunk tagjainak (beleértve az Egyesült Államokat is). Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 

Egyesült Királyságon és az EGT-n kívüli országok nem biztos, hogy a személyes adatok ugyanolyan szintű 

védelmét biztosítják, mint az Egyesült Királyság és az EGT országai, még akkor is, ha az Ön személyes 
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adatainak gyűjtésére, tárolására és felhasználására továbbra is a jelen Adatvédelmi Tájékoztató 

vonatkozik. 

A személyes adatoknak az Egyesült Királyságon és az EGT-n kívülre történő továbbítása során: 

• az Egyesült Királyság kormánya vagy az Európai Bizottság által (amennyiben alkalmazandó) 

jóváhagyott, a személyes adatok az Egyesült Királyságon és az EGT-n kívülre történő 

továbbítására vonatkozó általános adatvédelmi kikötéseket beépítjük a harmadik felekkel kötött 

szerződéseinkbe (ezek a GDPR 46. cikk (2) bekezdése alapján jóváhagyott kikötések) – az ilyen 

általános adatvédelmi kikötések egy példányát az adatvédelmi tisztviselőnktől kérheti a 

DPO@discovery.com címen; vagy 

• biztosítjuk, hogy azt az országot, ahol az Ön személyes adatait kezelik az Egyesült Királyság 

kormánya vagy az Európai Bizottság (amennyiben alkalmazandó) a GDPR 45. cikke és annak 

Egyesült Királyságra vonatkozó változata alapján "megfelelőnek" minősítette. 

Az Egyesült Királyságon és az EGT-n kívüli adattovábbítás szabályairól, beleértve az általunk használt 

eszközöket is, további információkat az Európai Bizottság honlapján találhat ide kattintva és az Egyesült 

Királyság Információs Biztos Hivatalának (ICO) honlapján ide kattintva. 

3. AZ ÖN JOGAI 

Személyes adataival kapcsolatban bizonyos jogokkal rendelkezik. Ezeket a jogokat az alábbiakban 

részletesen ismertetjük. Ha további információt szeretne kapni e jogokkal kapcsolatban, vagy bármelyik 

jogát gyakorolni szeretné, kérjük, bármikor forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz a 

DPO@discovery.com címen, vagy kövesse az alábbi javaslatokat. 

Ha Ön megadta nekünk a hozzájárulását, azt bármikor visszavonhatja (GDPR 7. cikk (3) bekezdés). A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. A sütik és hasonló technológiák használatával és az ilyen eszközökkel gyűjtött személyes 

adatok kezelésével kapcsolatos hozzájárulását különösen a Beállítások kezelése menüpontunkban 

vonhatja vissza (amelyet a weboldalunk láblécében vagy az alkalmazásunk beállítások menüjében 

található "Beállítások kezelése" linkre kattintva érhet el). 

Önnek joga van különösen ahhoz, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk történő kezelése 

ellen: 

• bizonyos körülmények között, ha az Ön adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) 

pontja alapján kezeljük (ideértve a profilalkotást is) (GDPR 21. cikk (1) bekezdés), vagy 

• ha az Ön adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük (GDPR 21. cikk (2) bekezdés). 

Általában joga van arra is, hogy: 

• hozzáférést kérjen tőlünk az általunk tárolt személyes adataihoz, és másolatot kapjon azokról 

(GDPR 15. cikk), 

• az Ön személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja (GDPR 20. cikk), 

• frissítse vagy helyesbítse személyes adatait, ha azok pontatlanok (GDPR 16. cikk), 

mailto:DPO@discovery.com
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_hu
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/international-transfers-after-uk-exit/
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• bizonyos körülmények között kérje az Ön személyes adatai törlését (beleértve az Ön fiókjának 

törlését) a rendszereinkből (GDPR 17. cikk), 

• bizonyos körülmények között korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését (GDPR 18. cikk).  

Ezen túlmenően, ha Ön Franciaországban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel, joga van a 

következőkhöz is: 

• a személyes adatainak az Ön halála utáni kezelésére vonatkozó eljárások meghatározása (francia 

adatvédelmi törvény 85. cikk), 

• regisztráljon a Bloctel ingyenes szolgáltatásként nyújtott kéretlen marketing telefonhívások 

elleni listájára (francia fogyasztóvédelmi törvény 223-1. cikk). 

Ha szeretne hozzáférni személyes adataihoz vagy törölni azokat, kérését az alábbi űrlap kitöltésével 

nyújthatja be:  

Hozzáférési és törlési kérelmek  

Továbbá felveheti velünk a kapcsolatot (lásd alább a Kapcsolatfelvétel alcímet), hogy elküldje kérelmét.  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön aktív előfizető, előfizetésének meg kell szűnnie, mielőtt a fiókja 

törlését megkezdhetnénk. Ha Ön valamelyik partnerünkön keresztül fér hozzá a Szolgáltatásainkhoz, 

akkor a partnerünknél vezetett fiókján keresztül a Szolgáltatásainkra való előfizetését törölni kell. 

Amikor töröljük az Ön személyes adatait, ez a törlés csak a Szolgáltatásokra vonatkozhat, más, általunk 

nyújtott szolgáltatásokra nem. A törlést külön-külön kell kérnie minden egyes olyan fiókra vonatkozóan, 

amelyet a Szolgáltatások vagy bármely más, általunk nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez létrehozott. 

Kérjük, olvassa el a Felhasználási Feltételeket a felmondási jogokkal kapcsolatos információkért. 

A fenti kérelmeket megvizsgáljuk, és ésszerű időn belül (és minden esetben az alkalmazandó 

jogszabályok által előírt határidőn belül) válaszolunk. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy bizonyos 

körülmények között a fenti jogok korlátozhatók. Ha kivételes eset áll fenn, ezt a kérelmére adott 

válaszunkban közöljük Önnel. Kérhetjük, hogy a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges 

információkat adjon meg nekünk, mielőtt válaszolnánk az Ön által benyújtott bármely kérlemre. 

Önnek joga van panaszt tenni az Ön helyi adatvédelmi hatóságánál az Egyesült Királyságban vagy az EGT 

bármely tagállamában, ha úgy véli, hogy nem tartottuk be az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokat. 

A releváns helyi adatvédelmi hatóságok országonként eltérők az Ön tartózkodási helyének megfelelően. 

Az EGT országok esetében az Európai Adatvédelmi Testület honlapján, az Egyesült Királyságban pedig az 

Egyesült Királyság Információs Biztos Hivatalának (ICO) honlapján tudhat meg többet arról, hogy hogyan 

léphet kapcsolatba a helyi adatvédelmi hatóságokkal. Bizonyos körülmények között a helyi bíróságokon 

is kereshet jogorvoslatot, ha úgy véli, hogy jogait megsértettük. 

4. HOGYAN VÉDJÜK A GYERMEKEK ADATAIT 

A Szolgáltatások általában felnőtteknek szólnak, és nem tizenhat (16) év alatti gyermekek számára 

készültek. Nem gyűjtünk és nem is fogunk személyes adatokat gyűjteni 16 év alatti, felügyelet alatt nem 

álló gyermekektől. Ha bármilyen kérdése van a gyermekek személyes adatainak védelmére vonatkozó 

gyakorlatunkkal kapcsolatban, vagy ha azt szeretné kérni, hogy töröljük a gyermeke által megadott 

személyes adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a DPO@discovery.com címen. 
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5. A SZEMÉLYES ADATOK MEGŐRZÉSI IDEJE 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg a Szolgáltatások nyújtásához szükséges, 

illetve amíg ésszerűen szükséges annak a célnak az eléréséhez, amelyre Ön az adatokat megadta, vagy 

üzleti céljaink, vagy jogszabályi elírások teljesítéséhez.  

Ezen időszak után töröljük személyes adatait (beleértve a Szolgáltatások használatához létrehozott 

fiókokat is). 

A sütik és hasonló technológiák segítségével gyűjtött személyes adatok esetében további információkat 

találhat arról, hogy személyes adatait mennyi ideig tároljuk a Beállítások kezelése menüpontban 

(amelyhez a weboldalunk láblécében vagy az alkalmazásunk beállítások menüjében található 

"Beállítások kezelése" linkre kattintva érhet el).  

Bizonyos körülmények között kutatási vagy statisztikai célokra anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait 

(így azok a továbbiakban nem hozhatók kapcsolatba Önnel), amely esetben ezeket az anonimizált 

adatokat korlátlan ideig felhasználhatjuk anélkül, hogy erről Önt külön értesítenénk. 

6. HARMADIK FÉL WEBOLDALAI, SZOLGÁLTATÁSAI ÉS FUNKCIÓI 

Szolgáltatásaink tartalmazhatnak harmadik fél webhelyeire mutató linkeket (pl. online áruházak, 

amelyek megvásárlásra kínálnak termékeket), harmadik fél beépülő moduljait (pl. közösségi média 

gombok) és harmadik fél szolgáltatásait (pl. bannereken található hirdetések). Ezek a harmadik féltől 

származó szolgáltatások információkat gyűjthetnek Öntől vagy Önről, amikor Ön rájuk kattint, és 

bizonyos esetekben nyomon követhetik az Ön tevékenységét, többek között sütik vagy más nyomkövető 

technológiák használatával, anélkül, hogy Ön bármelyikre rákattintana. Nem vagyunk felelősek az ilyen 

harmadik felek tartalmáért vagy gyakorlatáért, és az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és 

közzétételére az ő adatvédelmi tájékoztatójuk vonatkozik, nem pedig a jelen Adatvédelmi Tájékoztató. 

Javasoljuk, hogy olvassa el ezen harmadik felek adatvédelmi és adatbiztonságra vonatkozó tájékoztatóit. 

7. KAPCSOLATFELVÉTEL 

Adatvédelmi tisztviselőnk segítséget nyújt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden 

kérdésben vagy harmadik fél partnereink kapcsán. Adatvédelmi tisztviselőnkkel a DPO@discovery.com 

e-mail címen tud kapcsolatba lépni. 

 

mailto:DPO@discovery.com

