
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatjuk, hogy a számlázáshoz, a kapcsolattartáshoz, a minőségi 
kifogások kezeléséhez és az egyéb későbbiekben részletesen kifejtett 

esetekhez az Ön személyes adatait tároljuk és kezeljük. Azért, hogy Ön 
átláthassa ezeket az adatkezeléseket összeállítottuk ezt a tájékoztatót, amiben 

részletesen felsoroljuk mit és miért teszünk. Kérjük ha bármilyen további 
kérdése merülne fel, vagy élni szeretne az Általános Adatvédelmi Rendeletben 

(12-23-ig cikkely) foglalt jogaival (megismerés, változtatás, törlés, stb.) 
forduljon a bizalommal a kijelölt kollégánkhoz! 

Az adatok kezelője az Alpibex Kft. 
Székhelyünk:  9027 Győr, Puskás Tivadar utca 8. 

A céget Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Cégbírósága jegyezte be, 08-09-
021442 számon 

Adószámunk: 23183900-2-08 

Amikor cégünkkel: 

 szerződik, szolgáltatást vagy terméket rendel 
 kapcsolatba lép velünk 
 edzéseinken vesz részt 
 születésnapi rendezvényeinken vesz részt 
 gyermeke  nyári táborunkba vesz részt 
 nyilvános rendezvényünkön vesz részt 
 munkaajánlatunkra jelentkezik 
 honlapunkat böngészi 

előfordul, hogy személyes adatait kezeljük. Az egyes adatkezelésekről ezen 
tájékoztatóban bővebben olvashat. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás nyújtása, a 
számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli törvényeknek való megfelelés 
és az Önnel való kapcsolattartás.  

 

Szerződéshez és számlázáshoz kapcsolódó adatok 
kezelése: 
A következőkben felsorolt adatokat azért kezeljük, hogy a szerződéseket teljesíteni 
tudjuk. Ezek az adatok lehetnek az Ön neve, címe, telefonszáma, adószáma, a 
vásárlás dátuma, időpontja, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése 
mennyisége, vételára, a fizetés módja, adószáma. Az adatokat a számviteli törvény 
előírásának megfelelő ideig tároljuk.  



Adattovábbítás : A számlák feldolgozásához független könyvelőirodát veszünk 
igénybe, így velük megosztjuk az Ön nevét, címét, adószámát a vásárlás dátumát, 
időpontját, vásárolt termék vagy szolgáltatás megnevezése, mennyisége, vételára és 
a fizetési módját, adószámát. 

Bankkártyás fizetés esetén a terminált vagy online fizetési felületet biztosító 
szolgáltatóval megosztjuk a fizető azonosítóját, a tranzakció összegét, dátumát, 
időpontját. 

Kapcsolattartással összefüggő adatkezelés: 
Ahhoz, hogy kapcsolatba tudjunk Önnel lépni, tájékoztatni tudjuk az esetleges 
változásokról és személyre szabott szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, kezeljük a nevét, 
e-mail címét, dátumot, időpontot, és ha Ön keresett meg minket, akkor az üzenetben 
megadott egyéb személyes adatait. Ön üzleti partnerünk alkalmazottja, kezeljük, az 
vállalkozás nevét melynek nevében megkeresett, illetve az Ön beosztását is. Ez az 
adatkezelés a cég jogos érdeke. Az adatokat ebben az esetben, csak az Ön kérésére 
töröljük (amennyiben ez nem ütközik törvényi előírásba.) Az adatokat megosztjuk a e-
mail szolgáltatóval és a bejelentkezéshez használt program üzemeltetőjével. 

Adatkezelés edzéseinken 
Az edzéseinkre való bejelentkezéskor a külső partnerünk által üzemeltetett 
bejelentkezési felületen a nevét, címét, életkorát (kiskorú esetén a szülő 
beleegyezését) a látogatása időpontját tároljuk. Ezeket az adatokat azért kezeljük, 
hogy a köztünk létrejövő szerződést elő tudjuk készíteni. A bejentkezés után az 
adatokat 3 évig tároljuk. Az adatokat megosztjuk a program üzemeltetőjével is. 

 

Edzéseinken fényképeket és videófelvételeket készítünk, amihoz a bejelentkezés 
alkalmával hozzájárulását kérjük. Az edzéseken jól láthatóan készítjük felvételeinken, 
így Önnek mindig lehetősége van a eldönteni, hogy szeretne-e rajtuk szerepelni. 
Ezeket a fényképeket megosztjuk a Facebook oldalunkon, esetenként a honlapunkon 
(tehát a tárhely szolgáltatónkkal is.) A felvételeket ha Ön nem kéri a törlésüket, 
szanálás nélkül megőrizzük.  

Adatkezelés születésnapi rendezvény megrendelése 
esetén 
Honlapunkon vagy személyesen lehetősége van születésnapi rendezvényeket 
rendelni. Ebben az esetben tároljuk az Ön nevét, telefonszámát, e-mail címét a 
születésnapos nevét, korát, a rendezvény dátumát, idejét, eltérő számlázási nevet, 
címet és az üzenetben megadott személyes adatait. Az adatok kezelése a 
szerződések előkészítéséhez és teljesítéséhez szükségesek. Azokat 3 évig 
megőrizzük honlapon történő rendelés esetén a tárhelyszolgáltatónkkal is megosztjuk.  

 



A résztvevőkről, vendégeikről a  rendezvényen csoportképet készítünk, ez az 
adatkezelés a szerződés teljesítés céljából történik. A fényképeket harmadik félnek 
nem továbbítjuk, azokat 3 évig megőrizzük.  

 

Adatkezelés nyári táborok esetén 
Nyári táborainkban való részvétel esetén tároljuk a résztvevő nevét, címét, TAJ 
számát, egészségügyi állapotára vonatkozó nyilatkozatokat, étel és egyéb allergiára 
vonatkozó adatokat, a tábor időpontját, a hozzátartozó nevét, címét, telefonszámát. Ez 
az adatkezelés a szerzdődés teljesítése érdekében szükséges, illetve az 
egészségügyi adatok esetében, törvényi előírás. Az adatokat 3 évig tároljuk. Ha a 
táborainkat alvállalkozók segítik az adatokat velük is megosztjuk.  

 

A táborok ideje alatt fényképeket és videófelvételeket készítünk, amihez a tábor előtt 
hozzájárulását kérjük. A fényképeket a Facebook oldalunkon megosztjuk illetve 
honlapunkon is nyilvánosságra hozzuk. A fényképeket ha azok törlését nem kéri, 
selejtezés nélkül megőrizzük.  

Nyilvános események adatkezelése 
Tájékoztatjuk, hogy a nyilvánosság szélesebb körben való tájékoztatása céljából, 
nyilvános eseményeinken, mint például a versenyek felvételek és fényképek 
készülhetnek. Ilyenkor önt a fényképek készítésére felhívjuk figyelmét. Ezen adatok 
kezelése a cég jogos érdeke. A felvételeket ha ellenkező kérés nem érkezik, az 
adatkezelő selejtezés nélkül megőrzi.  A honlap szolgáltatójával és a Facebook Ireland 
Ltd.-vel osztjuk meg. A nyilvánossá tett fényképek eltávolítását kérheti tőlünk, ebben 
az esetben kérjük forduljon a GDPR jogok kapcsán kijelölt munkatársunkhoz.  

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben ön versenyinken vagy egyéb nyilvános 
eseményeinken készített  fényképeit nekünk megküldi, a fényképeket a cég a 
honlapján, illetve Facebook oldalán megosztjuk. Ebben az esetben az adatok kezelése 
az ön hozzájárulásával történik, és annak visszavonásáig tart. A honlap és az e-mail 
szolgáltatójával és a Facebook Ireland Ltd.-vel osztjuk meg. 

Adatkezelés toborzás esetén 
A munkaadó, mint adatkezelő a kiválasztási folyamat során, használja a nekünk 
megküldött adatokat. Tesszük ezt azért, hogy Adatkezelőnél betöltendő állásra történő 
jelentkezését dokumentálni tudjuk, és Ön a kiválasztási eljárásban részt tudjon venni. 
Ez az Adatkezelő munkaerő felvételéhez fűződő jogos érdeke. 

A következő adatokat kezeljük: az Ön nevét állandó lakcímét, tartózkodási helyét, 
telefonszámát, e-mail címét, születési helyét és idejét, illetve egyéb személyes adatok, 
amiket velünk a jelentkezése során megosztott. Tároljuk az Önről készült fényképet, a 
kísérőlevelet, önéletrajzot, pályázatot és iskolai és egyéb végzettségeket igazoló 
dokumentumok másolatát. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. 



A kiválasztást követően az adatokat tovább nem használjuk, de tároljuk, hátrányos 
megkülönböztetés elleni bizonyítékként 3 évig. Ez a tárolás a munkaadó jogos érdeke. 
Az adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.  

Tájékoztató a honlap látogatóinak: 
A honlaplátogatás során, a látogatók IP címét és böngésző ujjlenyomatát a szerver 
naplókban rögzítjük, kiberbiztonsági célokból. A kiberbiztonsági célok megvalósítása 
a cég jogos érdeke. Ezeket a naplókat 1 hónap után töröljük.  

Amennyiben a honlapunkon keresztül -a kapcsolati űrlap kitöltésével- veszi fel velünk 
a kapcsolatot, a nevén, e-mail címén kívül kezeljük az üzenetben megadott egyéb 
személyes adatokat.  Ezeket az adatokat az ügymenet lezártáig kezeljük, az adatok a 
weboldal szolgáltatójának szerverein is keresztül haladnak. 

A honlaplátogatása során a honlapon elhelyezett Google Analytics az Ön 
számítógépén úgynevezett sütiket (cookies) helyez el, ez az alkalmazás a 
honlaplátogatási szokásait tartalmazza, ez a cég jogos érdeke, az adatokat a Google 
LLC. is megkapja. Az adatok törlésig tárolódnak számítógépén. Ha nem szeretné az 
analitikai süti elhelyezését, akkor a böngésző beállításokkal ezt tilthatja vagy a google 
által biztosított böngésző bővítménnyel ezt korlátozhatja: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Az olyan közösségi hálózatok mint például a Facebook, az általuk biztosított funkciók, 
mint a lájkolási, megosztási lehetőségek további sütiket (cookies) helyeznek el, ezek 
a honlaplátogatási szokásait tartalmazzák, ehhez hozzájárulását kérjük. Az adatokat 
a közösségi média szolgáltatók is megkapják. Az adatok törlésig tárolódnak 
számítógépén. Ha Ön ezen közösségi platformokba be van jelentkezve, a közösségi 
médium által biztosított beépülő szolgáltatások automatikusan aktivizálódnak. 
Amennyiben Ön nem szeretné ezeket a közösségi média sütiket és a hozzá tartózó 
egyéb funkciókat, a sütik elhelyezését tilthatja böngészőjében, illetve kijelentkezhet 
közösségi média fiókjából. 

Tájékoztató Facebook oldal üzemeltetésével kapcsolatban 
Tájékoztatjuk Facebook oldalunk (https://www.facebook.com/ibexsf/) követőit, hogy a 
Facebook által biztosított oldalelemzéseknél közös adatkezelés valósul meg a 
Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 
Ireland) -el. 

Amikor az Önök interakcióba lépnek az oldalunkkal és a hozzá kapcsolódó 
tartalmakkal, elindul egy "esemény" létrehozása az Oldalelemzések funkció számára, 
amely magában foglal személyes adatokat. 

Az adatkezelés során a következő adatokat kezeljük: Műveletek. Ide tartoznak 
például az alábbi műveletek (az oldalnál végrehajtható műveletek az oldal 
„Oldalelemzések” területén találhatók): Oldal, bejegyzés, videó, történet vagy más, 
az oldalhoz társított tartalom megtekintése 



Történettel kapcsolatos műveletek 

Oldal követése vagy a követés leállítása 

Oldal vagy bejegyzés kedvelése vagy a kedvelés visszavonása 

Oldal ajánlása egy bejegyzésben vagy egy hozzászólásban 

Hozzászólás oldalbejegyzéshez, oldalbejegyzés megosztása vagy reakció 
oldalbejegyzésre (ideértve a reakció jellegét is) 

Oldalbejegyzés elrejtése vagy kéretlen tartalomként való jelentése 

Rámutatás egy oldal hivatkozására, nevére vagy profilképére az oldaltartalom 
előnézetének megjelenítéséhez 

Oldalon feltüntetett webhelyre, telefonszámra, útvonaltervezés gombra vagy más 
gombra való kattintás 

Az oldal eseményének megjelenítése a képernyőn, válasz egy eseményre, a reakció 
jellegét is ideértve, hivatkozásra kattintás az eseményre szóló jegyek 
megvásárlásához 

Messenger kommunikáció indítása az oldallal 

Termékek megtekintése vagy rájuk kattintás az oldal boltjában 

Adatok a műveletről, a műveletet végrehajtó személyről, valamint az általa használt 
böngészőről/alkalmazásról, ideértve az alábbiakat: 

Művelet dátuma és időpontja 

Ország/város (az IP-cím alapján megbecsülve vagy bejelentkezett felhasználóknál a 
felhasználói profilból importálva) 

Nyelvkód (a böngésző http-fejlécéből és/vagy a nyelvi beállítások alapján) 

Korcsoport/nem szerinti csoport (bejelentkezett felhasználóknál a felhasználói 
profilból) 

Korábban felkeresett webhely (a böngésző http-fejlécéből) 

Számítógépről vagy mobileszközről hajtották végre a műveletet (a böngésző 
felhasználói ügynöke vagy az alkalmazás attribútumai alapján) 

FB-felhasználó azonosítója (csak a bejelentkezett felhasználóknál) 

A fenti adatok kezelése a Facebook Ireland Limited -nek adott hozzájárulás alapján 
történik. Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az oldalelemzéssel 
kapcsolatos adatokat cégünk harmadik féllel nem osztja meg.  

 

 

 



GDPR jogok 
Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá 
kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További 

információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit. 

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velünk 
kapcsolatba! 

Ezekben az esetekben panaszával kérjük megbízott munkatársunkhoz 
forduljon:  

Megbízott neve: Kovács Albert  

Telefonszáma: +36 20 221 6630 

E-mail címe: ibexsport@gmail.com 

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani az alábbi 
helyen teheti meg: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

naih.hu 

  



 

SZABÁLYZAT 
IBEXSPORT FALMÁSZÓ- ÉS 

SZABADIDŐKÖZPONT 

1. Általános rendelkezések 
1.1 A mászóteremben azok tartózkodhatnak, akik elolvasták szabályzatunkat és 
aláírásukkal igazolják, hogy az abban foglaltakat megértették és maguk számára 
kötelező érvényűnek ismerik el, az esetleges kockázatokkal tisztában vannak és 
érvényes belépő jeggyel rendelkeznek. 

1.2 A mászóterem üzemeltetője az Alpibex Kft.- 9027 Győr, Puskás Tivadar u. 8. 
Adószám: 23183900-2-08. 

1.3 Ibex Sport személyzete által adott iránymutatásokat mindig be kell tartani a 
biztonságos üzemeltetés érdekében. 

1.4 A mászóterem teljes területén tilos a dohányzás, illetve kábítószer fogyasztás. 
Személyzet jogosult megtagadni a belépést annak a személynek, akinél fennáll a 
gyanúja, hogy kábító- vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt áll. 

1.5 Az öltözőben illetve a mászóterem egyéb részein elhelyezett értéktárgyakért 
felelősséget nem vállalunk. A recepción lehetőség van kaució ellenében zárható 
öltözőszekrény igénylésére. A kaució lehet bármilyen személyes tárgy, mely az 
öltözőszekrény kulcs kiadásakor a recepción az erre kijelölt helyen kerül megőrzésre 
és az öltözőszekrény kulcs visszaadásánál kerül visszaszolgáltatásra. 

1.6 Mászóterem használata 18 éves kor alatt csak szülő beleegyező aláírásával vagy 
szülői beleegyező nyilatkozattal lehetséges. Személyzet jogosult megtagadni a 
belépést annak a személynek, aki nem ennek megfelelően kísérli meg a belépést. Az 
életkori adatszolgáltatás önkéntes, téves adatszolgáltatás esetén a mászóterem 
üzemeltetőjét nem terheli felelősség. 

1.7 14 éves kort be nem töltött személy a mászóteremben szervezett edzés, csoportos 
program keretében vagy ezen kívül csak szülői/hozzátartozói felügyelettel 
tartózkodhat. A szülő/hozzátartozó az aktuális díjszabásnak megfelelően vált 
kísérő/látogatójegyet vagy mászó belépőjegyet. 

1.8 A mászóteremben a biztonságos üzemeltetés érdekében az üzemeltető az alábbi 
szabályozás vezeti be: 

Gyermek-csoportokat csak előzetes időpont egyeztetés alapján tudunk fogadni a 
mászóterembe. 4 főnél nagyobb gyermekcsoport csak IBEX Sport személyzet 
koordinálása mellett jogosult a mászóterem használatára. Előzetes egyeztetés során 
ennek lehetőségeiről és feltételeiről tájékoztatást adunk. Előzetes egyeztetés 
hiányában a gyermek csoport belépését IBEX Sport személyzete jogosult 
megtagadni.  
14 éves kor alatti gyermekeknek 4 főig szülői/hozzátartozói felügyelettel használható 
a mászóterem úgy, hogy két gyermekre egy felnőtt kísérő felügyelete jut. 

1.9 Mászóterem emeleti részén található professzionális boulder fal 18 éves kor alatt 
csak mászóedző jelenlétében vagy falmesteri engedéllyel használható. 



1.10 Mászóterem emeleti részén található beltéri gyermek játszótér 11 éves kort be 
nem töltött személy használhatja, érvényes gyermekjátszó-belépőjegy megváltása 
mellett, szülő/hozzátartozó jelenlétében. Nem rendeltetésszerű használatból eredő 
baleset esetén üzemeltetőt nem terheli felelősség, a nem rendeltetésszerű 
használatból eredő károkozás esetén szülő/hozzátartozó pénzügyi felelősséggel 
tartozik. 

1.11 Mászóteremben zártkörű rendezvény esetén üzemeltető jogosult a mászóterem 
részleges vagy teljes lezárására. Belépés előtt erről az üzemeltető munkatársa 
tájékoztatást ad. 

1.12 Ibex Sport személyzete jogosult megtagadni a belépést, amennyiben a terem 
kapacitása nem teszi lehetővé további vendégek fogadását. Ebben az esetben 
személyzet javaslatot tesz a legközelebbi szabad időpontra vonatkozóan. 

1.13 Nyilatkozom, hogy a mászóteremben akár edzésen, akár egyéni mászáson való 
részvételemet semmiféle egészségügyi probléma nem gátolja. 

1.14 Kijelentem, hogy amennyiben bármilyen orvosi kezelés vagy orvosi ellenőrzés 
alatt állok, a mászás megkezdésétől és a mászás által okozott fizikai megterheléstől 
orvosomat előzetesen tájékoztatom, tanácsát kikérem. 

1.15 A létesítményben az Alpibex Kft. részére marketing célú felvétel készülhet, 
amennyiben ilyen célú felvétel készítéséhez a vendég nem járul hozzá, kérjük a 
felvétel készítésének idejére az adott területet elhagyni. 

1.16 Kijelentem, hogy az Alpibex Kft. -mint adatkezelő- adatkezelési szabályait az 
Adatkezelési Tájékoztatóban megismertem, azokat elfogadom. 

2. Előkészületek a mászáshoz 
2.1 Mászás előtt minden ékszert le kell venni, különös tekintettel a nagy 
balesetveszélyt jelentő gyűrűkre, karkötőkre, nyakláncra, karórára és bármilyen olyan 
jellegű tárgyra, mely mászás közben beakadhat. Javasoljuk, hogy amennyiben erre 
lehetőség van, ezeket a használati tárgyakat még otthon távolítsák el az értékek teljes 
biztonsága érdekében. Az el nem távolítható ékszereket ragtapasszal le kell 
ragasztani. 

2.2 Hosszú haj esetén célszerű összefogva viselni a beakadás elkerülésének 
érdekében. 

2.3 Mászófalat kizárólag mászócipőben szabad használni. Csak zokniban illetve 
mezítláb mászni higiéniai okokból szigorúan tilos. 

2.4 Lehetőség van mászócipő és magnézia bérlésére. A bérelt felszerelésekben azok 
nem rendeltetésszerű használata miatt okozott kár bérlőt terheli. 

2.5 Bérelt mászócipő higiéniai okokból kizárólag zokniban használható. 

2.6 Ételt a mászóteremben az arra kijelölt helyen lehet elfogyasztani. Italból 
fogyasztani a mászóterem teljes területén van lehetőség, használaton kívül jól zárt 
palackban tárolandó.  

3. Mászás közben 

- Ha a mászás közben probléma adódik, kérd Ibex Sport személyzet segítségét, vagy 
ha azzal nem zavarod a mászótársakat, tőlük is nyugodtan kérj segítséget. 

- Boulder mászásnál a használatban lévő falak alatt tartózkodni tilos. 

- Mászás közben folyékony magnézia használata ajánlott. 



- Falmászás csak mászócipőben engedélyezett. 

További rendelkezések: 
4. A jelenlegi magyarországi szabályozás szerint a falmászás extrémsportnak minősül, 
így a társadalombiztosítás az esetleges balesetek utáni ellátást nem fedezi. 

5. A mászóterem jogi szempontból – a megváltott belépőjegynek ellenértékeként – a 
falat és a szükség esetén a mászó felszerelést (beülő, kötél, karabiner, biztosító 
eszközöket) adja bérbe a vendégeknek. Az eszközök minősége szigorúan a mi 
felelősségi körünkbe tartozik, tehát azok állapotát folyamatosan ellenőrizzük, szükség 
szerint cseréljük. Amennyiben ennek ellenére baleset történne egy elszakadt kötél, 
kiszakadt fogás, vagy eltört karabiner miatt, ezért teljes felelősséggel tartozunk. Nem 
tartozunk felelősséggel az idegen felszerelés használata folytán előállt bármely 
balesetért. 

6. A napi nyilvántartásba aláírásommal igazolom, hogy figyelmesen elolvastam a Ibex 
Sport házirendjét és szabályzatát, és tisztában vagyok a biztonsági előírásokkal, 
online bejelentkezés esetén a bejelentkezéssel egyidejűleg elolvasom és elfogadom a 
házirendet és szabályzatot. 

 

Tudomásul vettem, hogy sportmászó tevékenységemet saját felelősségre 
végzem. 

 

Érvényes 2020. május 25-től visszavonásig. 
Ibex Sport vezetőség 
 


