VI/4. Online felhasználókra vonatkozó adatkezelés
(1) A MOB a www.olimpia.hu honlap használatával, illetve e honlapon keresztül a hírlevél
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jelentkezéssel jogosult – az érintett önkéntesen,
előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés (hírlevél-szolgáltatás, illetve felhasználó
előzmények rögzítése a felhasználó élmény növelése érdekében) céljából történő adatkezeléshez
való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen alfejezetben a továbbiakban:
Felhasználó) egyes személyes adatait.
(2) A MOB kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon keresztül
megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás céljából történő felhasználására. Amennyiben
a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott személyes adatait a MOB felhasználja, úgy az
ilyen adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig érvényes.
(3) A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét a honlap
„Feliratkozás hírlevélre” című parancsának aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok
megadásával jogosult jelezni. A MOB által a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan
igényelt személyes adatok a következők:
a) a Felhasználó családi és utóneve;
b) a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím.
(4) A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az
a) önkéntes;
b) a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére vonatkozik;
c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és
d) egyértelmű akaratnyilatkozat.
A MOB a feliratkozás véglegesítésével a megtett hozzájáruló nyilatkozatot jogszerűnek tekinti. A
hozzájárulási nyilatkozat esetleges jogellenességét az érintett bizonyítja.
(5) A MOB a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását megelőzően köteles
tájékoztatni a Felhasználót a jelen alfejezetben meghatározott és a Felhasználóval kapcsolatos
adatkezelés rendjéről. A Felhasználó a tájékoztatás megadását köteles elismerni az elektronikus
felületen történő – a jelen alfejezet értelmében végzett adatkezeléssel történő hozzájárulását
tartalmazó – nyilatkozat megtételével. A nyilatkozat megtételét az elektronikus felületen
elhelyezett jelölőnégyzetben elhelyezett jelzés igazolja, és amely jelzés megtétele a hírlevél
szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény MOB részére történő megküldése.
(6) A MOB fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó vonatkozásában
bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél szolgáltatást a Felhasználó a
rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a MOB tevékenységével kapcsolatos jó
hírnevének sérelmére használja.
(7) A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását bármikor
visszavonhatja a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs aktiválásával. A
hozzájárulás visszavonása a MOB általi tudomásulvételtől függetlenül hatályos, és a visszavonást
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követően a MOB hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott Felhasználó vonatkozásában nem
jogosult.
(8) A MOB kezelésében álló www.olimpia.hu honlap a honlapra történő látogatás tényénél fogva
a Felhasználó végberendezésében sütik segítségével adattárolást, illetve adatkezelést hajthat
végre a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése céljából. A
sütik használatához a Felhasználónak minden esetben hozzájárulását kell adni a honlapon
megjelenő „Ez a weboldal sütiket (cookie-kat) használ” tájékoztató szöveg mellett, e hozzájárulás
kinyilvánítására megadott „Megértettem az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a
sütik használatát” ikon aktiválásával.
(9) A Felhasználónak a sütik alkalmazására szóló hozzájárulását nem kötelező megadni ahhoz,
hogy a honlapot látogatni tudja, ugyanakkor a hozzájárulás megadásának hiányában előfordulhat,
hogy a honlap vagy annak egyes aloldalai nem működnek majd megfelelően, illetve a
Felhasználó egyes adatokhoz való hozzáférését a honlap megtagadhatja. A „Megértettem az
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, elfogadom a sütik használatát” ikon mellett elhelyezett
„További információt kérek” ikon aktiválásával a Felhasználót a weboldal az Adatkezelési
Szabályzat weboldal használatával kapcsolatos része kivonatát tartalmazó aloldalára irányítja.
(10) A honlap használata során bizonyos felhasználói adatok automatikusan a MOB kezelésébe
kerülnek. Ezek a következő adatok:
a) Felhasználó honlappal való nyílt hálózaton keresztüli csatlakozást biztosító
eszközének egyes adatai;
b) Felhasználó által használt IP cím.
Ezen adatok kezelésének kizárólagos célja, hogy a MOB honlap-látogatottsági adatokhoz jusson,
illetve a honlappal kapcsolatban felmerülő esetleges hibákat, továbbá támadási kísérleteket
megfelelően észlelni és naplózni tudja. Az ilyen adatkezelés jogalapja egyrészt a Felhasználó
hozzájárulása, másrészt a MOB jogos érdekének védelme. A MOB az adatkezelésre vonatkozó
tájékoztatást jelen alfejezet tartalmának honlapon történő közzétételével teljesíti, és a Felhasználó
tudomásulvételét és hozzájárulását e körben a honlapra történő látogatásával mint ráutaló
magatartással adja meg a MOB részére.
(11) Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a MOB által üzemeltetett
honlapon belépéshez használt felhasználó nevét és jelszavát jogosulatlan harmadik személy
számára hozzáférhetővé ne tegye, ilyen személlyel azt ne közölje, ne semmisítse meg, ne veszítse
el. A MOB nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó felhasználói nevét és jelszavát vagy a
honlapon megadott egyéb adatait a jelen Szabályzat, valamint az adatvédelemre vonatkozó
mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseitől eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik
személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és
ebből közvetlenül vagy közvetetten joghátrány kockázata keletkezik számára.
(12) A jelen alfejezet szerinti adatkezelés időtartama: a személyes adat MOB általi rögzítésétől
számított 5 év. Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés
időtartama e jogszabályban meghatározott időtartam.
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