
Adatvédelmi tájékoztatás 
 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatoknak a Delta-Sport mobilalkalmazásainak 

használata során történő kezelésről. 

 

1. Az adatvédelmi törvények értelmében az adatkezelő (GDPR, 4. cikk (7) bekezdés): 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Németország 
Tel.: +49 40 5 27 310 0 
E-mail: info@delta-sport.com 
Honlap: www.delta-sport.com 
 
Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: 

 

E-mail: dsb@delta-sport.com  

 

vagy az alábbi cím:  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Németország 

Tel.: +49 40 5 27 310 323 
 

Ha bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdése vagy javaslata van, forduljon közvetlenül 
adatvédelmi tisztviselőnkhöz. 
 
2. Adatkezelés az alkalmazás letöltésekor 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazás adatainak letöltésekor személyes adatok továbbítása 
történik az App Store azon üzemeltetője felé, amelytől az alkalmazást letölti. Valamely 
alkalmazás letöltésekor a szükséges adatok, mindenekelőtt a felhasználónév, az e-mail cím, az 
App Store-nál kapott ügyfélszám és az egyéni készülékazonosító továbbításra kerülnek a 
mindenkori App Store felé. Ezt az adatkezelést nem tudjuk befolyásolni. Ezért az adott App 
Store üzemeltetője a felelős. Az adatkezelésről az adott App Store üzemeltetőjének 
adatvédelmi nyilatkozatában talál bővebb tájékoztatást.  
 
3. Adatkezelés a mobilalkalmazás használatakor  
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A mobilalkalmazást az Ön mobil végberendezésére töltheti le, és internet-hozzáférés nélkül 

használhatja.  

 

Egyes alkalmazásoknál előfordul, hogy bizonyos funkciók használatához engedélyeznie kell a 

készüléke megfelelő funkcióihoz való hozzáférést, például a tárolórendszerhez való 

hozzáférést, hogy fotókat és videókat lehessen tárolni az Ön mobilkészülékén, ha az 

alkalmazás számol ezzel a lehetőséggel. Ha egy alkalmazás adattárolást tesz lehetővé, akkor 

az kizárólag lokálisan történik.  

 

Az általunk kínált alkalmazások használatakor nem gyűjtünk személyes adatokat. 

 

 

4. Az Ön jogai  

(1) A következő jogai vannak velünk szemben az Önre vonatkozó személyes adatokkal 

kapcsolatban:  

 – jog a hozzáféréshez,  

 – jog a helyesbítéshez vagy a törléshez,  

 – jog az adatkezelés korlátozásához,  

 – jog az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,  

 – jog az adathordozhatósághoz. 

 

(2) Joga van ahhoz is, hogy egy adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen személyes 

adatai vállalatunknál történő kezelése ellen. 


