
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 
 
Ön fel kíván iratkozni a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., 
nyilvántartási szám: 01-07-0000050, továbbiakban: „MÖSZ”) www.boxing.hu honlapján keresztül elérhető 
hírlevélére („továbbiakban: „Hírlevél”).  
 
KÉRJÜK, HOGY JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET SZÍVESKEDJEN FIGYELMESEN ELOLVASNI. 

 
I. Hírlevélre történő feliratkozás folyamata 
1. A www.boxing.hu honlapon található Hírlevélre feliratkozás/Hírlevélre feliratkozom cím alatt a Hírlevélre 

történő feliratkozáshoz Önnek szükséges megadnia a vezetéknevét, keresztnevét, nemét, valamint azon e-
mail címét, amelyre a Hírlevél megküldését kéri. 
 

2. Az adatok megadását követően a Hírlevélre történő feliratkozáshoz Önnek szükséges elfogadnia a jelen 
Felhasználási feltételeket az ezzel kapcsolatosan elhelyezett rubrika kipipálásával. A Felhasználási 
feltételek elfogadásával Ön akként nyilatkozik, hogy jelen Felhasználási feltételeket megismerte, 
elolvasta és az abban foglalt rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználási 
feltételek elfogadásával Ön akként nyilatkozik továbbá, hogy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a jelen 
Felhasználási feltételek I/1. pontjában megjelölt adatait a Felhasználási Feltételek III. pontjában 
meghatározott célok érdekében a MÖSZ kezelje a jelen Felhasználási feltételek, valamint a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak megfelelően. 

 
 
II. Hírlevélről történő leiratkozás folyamata 
1. Ön bármikor jogosult a Hírlevélről leiratkozni, azaz Ön bármikor jogosult lemondani arról, hogy a MÖSZ a 

továbbiakban Hírleveleket küldjön az Ön részére. 
 

2. A Hírlevélről történő leiratkozás akként történik, hogy Ön a Hírlevelek végén található „Hírlevélről történő 
leiratkozás” elnevezésű hivatkozásra kattint, amelynek következtében a továbbiakban az Ön részére nem 
kerül Hírlevél küldésre a MÖSZ által. A leiratkozást követően a MÖSZ nem kezeli tovább az Ön adatait, azok 
törlésre kerülnek a MÖSZ által a Hírlevelekkel kapcsolatban vezetett adatbázisból, nyilvántartásból. 

 
3. A Hírlevélre a leiratkozást követően Ön bármikor ismételten feliratkozhat a jelen Felhasználási feltételek I. 

pontjában meghatározottak alapján. 
 
 
III. Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, módja 
1. A Felhasználási feltételek elfogadásával, valamint a Hírlevélre történő feliratkozással a MÖSZ, mint 

adatkezelő kezelni fogja az Ön által megadott adatokat, így az Ön vezetéknevét, keresztnevét, illetve e-mail 
címét, valamint az Ön nemét. 
 

2. Az adatkezelés célja, hogy a MÖSZ Hírleveleket küldjön az Ön részére. A MÖSZ ezt meghaladóan nem 
jogosult az adatainak használatára, illetve más adatkezelők részére történő továbbítására. A Hírlevél a MÖSZ, 
illetve az ökölvívás sportággal kapcsolatos eseményekről, rendezvényekről tartalmaz leírásokat, ismertetőket, 
tájékoztatókat stb. 

 
3. A MÖSZ a jelen Felhasználási feltételekben megjelölt adatait kizárólag a jelen Felhasználási Feltételekben 

meghatározott célok érdekében, a jelen Felhasználási feltételekben meghatározott időtartamig kezeli. A 
MÖSZ az adatkezelés teljes időtartama gondoskodik arról, hogy az Ön személyes adatainak kezelése az 

http://www.boxing.hu/
http://www.boxing.hu/


adatkezelés céljának megfelelően történjen. Ön a jelen Felhasználási feltételek IV.1. pontjában kifejezetten 
hozzájárulását adja a jelen Felhasználási feltételekben rögzített céloknak megfelelő adatkezeléshez. Ezen 
hozzájárulás képezi a MÖSZ adatkezelésének jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. 

 
4. A jelen Felhasználási feltételek I. pontjában megjelölt adatok folyamatosan tárolásra kerülnek mindaddig, 

amíg a személyes adat tulajdonosa a Hírlevélről nem iratkozik le. A Hírlevélről történő leiratkozást követően 
a MÖSZ 24 (huszonnégy) órán belül gondoskodik a kezelt adatok törléséről. 

 
5. A MÖSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatait a jelen Felhasználási feltételekben, valamint 

a jogszabályokban – így különös tekintettel az Infotv-ben – foglaltaknak megfelelően kezelje, őrizze; megteszi 
azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azon szabályokat, amelyek az Ön 
adatainak jogszabályokban meghatározott szintű védelméhez szükségesek. 

 
6. A MÖSZ jogosult jelen Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosított Felhasználási 

feltételeket a módosítás hatálybalépését megelőző legkésőbb 5. munkanapon belül közzéteszi a 
www.boxing.hu weboldalon, illetve a módosításról értesíti a Hírlevélre feliratkozott személyeket, ezzel 
biztosítva a módosított Felhasználási feltételek megismerhetőségét. A módosításról szóló értesítés 
küldéséhez a jelen Felhasználási feltételek aláírásával Ön hozzájárul. 

 

 
IV. Felhasználói nyilatkozatok 
1. Ön a jelen Felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten hozzájárul a személyes adatai, így a 

vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, valamint nemének jelen Felhasználási feltételek III. 
pontjában meghatározott cél szerinti, jogszabályoknak és jelen Felhasználási feltételeknek megfelelő 
kezeléséhez. 
 

2. Ön jelen Felhasználási feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Hírlevélre történő feliratkozás során 
megadott adatai a valóságnak megfelelnek. 
 

3. Ön a jelen Felhasználási feltételek elfogadása során feltétel nélkül és visszavonhatatlanul akként 
nyilatkozik, hogy a saját nevében, saját e-mail címével, saját személyes adataival iratkozik fel a Hírlevélre; 
feliratkozása során nem ad meg fiktív adatokat, illetve más személyek valós adatait. Ön továbbá akként 
nyilatkozik, hogy feliratkozása során nem sérti meg más személyek jogait. 

 
 
V. Tájékoztatás kérése, kapcsolat 
1. Ön bármikor jogosult információt, tájékoztatást kérni az Ön adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen 

Felhasználási feltételek V.2. pontjában megjelölt e-mail címen, vagy levelezési címen. A MÖSZ a tájékoztatás 
kérésre az erre irányuló kérelem beérkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül válaszol e-mail útján, 
vagy postai küldemény formájában. 
 

2. Az adatkezelő megnevezése, adatkezelésre kijelölt személy, illetve elérhetőségei 
 

Magyar Ökölvívó Szakszövetség 
Kendi Hana 

levelezési cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
e-mail cím: ………………………………… 
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