
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS A 

679/20169 EU RENDELET ALAPJÁN  

PRIVACY NOTICE PURSUANT TO SEC. 13 

OF EU REGULATION NO. 679/2016 

(“GDPR”) 

 

Kedves Barátunk,  Dear Friend,  

1. Az FC Internazionale Milano S.p.A. 

(továbbiakban : “Inter”), amelynek székhelye 

Milánó, Corso Vittorio Emanuele II. 9. Szám, 

saját tőkéje 19,195,313.34 EUR, a Milánói 

Cégbíróságnál nyilvántartott regisztrációs száma 

80066310154, és a Szent Pál Akadémia – HIT 

Sportegyesület, amelynek székhelye: 1103 

Budapest, Gyömrői út 69.; nyilvántartási száma: 

01-02-0015313 (a továbbiakban: “Partner”), 

“közös adatkezelők” a folyamatban részt vevő 

alanyok (a továbbiakban “adatalanyok”) 

személyes adatait (a továbbiakban “adatok”) 

kezelik, különös tekintettel az Inter Akadémia 

Projektben résztvevőkre – az Inter Academy 

Nyári Tábor rendezvényen való részvételével 

kapcsolatosan, amely Budapesten, az FTC 

Népligeti Utánpótlás Centrumában (1101 

Budapest, Kismartoni út 4.) kerül megrendezésre, 

(a továbbiakban: “Akadémia projekt”), amelyet a 

partner szervez.  

Az adatokat az adatalanyok fölött szülői tekintélyt 

gyakorló személy bocsátja rendelkezésre, illetve 

az Akadémia Projekt ideje alatt kerülnek 

összegyűjtésre a következő célokból: a) Az 

Akadémia Projektre történő jelentkezéshez és 

részvételhez kapcsolódóan, illetve további célok 

érdekében, amelyek az Akadémia Projektre 

történő jelentkezéshez és részvételhez 

kapcsolódnak, például információ/anyag átadása 

céljából az Akadémia Projekthez kapcsolódóan; b) 

adminisztrációs/könyvelési célból, amelyek az 

Akadémia Projektre történő jelentkezésből 

származnak c) statisztikai célból, anonim módon 

gyűjtött adatok; d) hírlevelek kiküldése az “F.C. 

Internazionale” futballcsapat tevékenységéről, 

illetve marketingcélú kommunikáció az Inter, az 

Inter Store és a Partner által nyújtott 

kedvezményekről, ajánlatokról, szolgáltatásokról, 

és eseményekről; e) vevő elégedettség felmérésére 

szolgáló felmérések és kérdőívek kiküldése 

céljából az Inter termékeiről és szolgáltatásairól; 

f) értékelési profil készítése céljából; g) 

kereskedelmi és promóciós kommunikáció 

küldése céljából az Inter és a Partner kiválogatott 

partnerei termékeivel, és/vagy szolgáltatásaival 
kapcsolatosan; h) az adatalanyok hangjának és 

képének rögzítése olyan audiovizuális és 

multimédia anyagok (a továbbiakban 

„Tartalmak”) létrehozása céljából, amelyek 

terjeszthetők, részben vagy egészben, bármely 

disztribúciós csatornán vagy terjesztési eszközön 

keresztül a nyilvánosság felé.  

1. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (hereinafter, 

“Inter”), with registered office in Milan, Corso 

Vittorio Emanuele II no. 9, corporate capital of 

Euro 19,195,313.34, fiscal code and number of 

registration with the Companies’ Register of 

Milan 80066310154, and Szent Pál Akadémia – 

HIT Sportegyesület, with registered office in 

Budapest, 69. Gyömrői road, post code: 1103; 

registration number: 01-02-0015313 (hereinafter, 

the “Partner”), in quality of “Joint data 

controller” process the personal data (hereinafter, 

“Data”) of the subjects involved in the processing 

(hereinafter, “Data subject”) and in particular of 

the participants to the Inter Academy Project – 

Inter Academy Summer Camp that shall take 

place on FTC Youth Center, Budapest (1101 

Budapest, Kismartoni út 4.) (hereinafter, the 

“Academy Project”) organized by Partner.  

The Data are provided by the person exercising 

parental authority the Data subject or collected 

during the Academy Project, for the following 

purposes: a) requirements related to the Academy 

Project’s enrollment and attendance and further 

purposes connected to the Academy Project’s 

enrollment and attendance, such as providing 

information/material related to the Academy 

Project; b) administrative/accounting purposes 

deriving from the enrolment to the Academy 

Project; c) statistical purposes on anonymised 

data; d) delivery of newsletters on the activities of 

the team “F.C. Internazionale” and marketing 

communications concerning discounts, offers, 

services, and events of Inter, Inter Store and 

Partner; e) purposes of delivery of customer 

satisfaction surveys or questionnaires with regard 

to Inter’s products and services; f) profiling 

purposes; g) delivery of commercial and 

promotional communications concerning products 

and/or services of Inter’s and Partner’s selected 

partners; h) fixation of the Data subject’s image 

and voice for the creation of audiovisual and 

multimedia works (hereinafter, the “Contents”) 

that may be disseminated, in whole or in part, 



through any distribution channel or forms of dissemination to the public.  

Az adatkezelés jogi alapja a szerződés 

végrehajtása (az a) és b) pontokban meghatározott 

célok érdekében), illetve az adatalany 

hozzájárulása (a d), e), f), g) és h) pontok alatt 

tárgyat célok érdekében). Ezúton jelezzük, hogy a 

személyes adatok között, amelyeket az Inter és a 

Partner kezel az 1. rész a) pontjában 

meghatározott célból, előfordulhatnak szenzitív 

adatok is az adatalany egészségi állapotáról. 

Ezeket az adatokat az Inter, és a  Partner 

egészségügyi részlegei, és/vagy adatkezelővé 

kinevezett tanácsadóik gyűjthetik és kezelhetik, az 

adatalanyok az Akadémia Projektben történő 

részvételének menedzselése érdekében (beleértve 

ebbe klinikai és diagnosztikai tesztek elvégzését, 

amelyek a hatályos jogszabályok előírásai alapján 

kötelezők, illetve biztosítási kötelezettségek 

teljesítése céljából szükségesek.)  

2. Az Inter és a Partner ezúton tájékoztatja Önt, 

hogy a) a fent említett célok érdekében az 

adatokat számítógépes, telematikus, papír alapú és 

manuális eszközökkel egyaránt kezelik, a titokról 

és biztonsági előírásokról szóló hatályos 

jogszabályoknak megfelelő módon; b) az 1.f) 

pontban kifejtett értékelési profil készítéséhez 

történő kifejezett hozzájárulás esetén ez egy 

automatikus tevékenységet is tartalmaz, amely 

alapján az adatalany besorolásra kerül egy 

kategóriába, amelyben vele homogén 

tulajdonságokkal rendelkező alanyok szerepelnek, 

a korábban megvásárolt szolgáltatások alapján, 

bármely, korábban kitöltött piaci felmérés alapján, 

a megfelelő demográfiai csoport alapján, illetve a 

tevékenységek alapán, amelyeken az adatalany az 

Akadémia Projekten történő részvétel ideje alatt 

részt vett.  

3. Az adatok átadása nem kötelező. Az Akadémia 

Projektre történő jelentkezés, részvétel, 
adminisztráció/könyvelés céljából megkövetelt 

adatok átadásának megtagadása, amelyekre az 1. 
a) és b) pontjaiban térünk ki, a jelentkezés 

meghiúsulásához vezethet, illetve az Inter és a 

Partner által nyújtott szolgáltatások 

igénybevételének ellehetetlenüléséhez. Ugyanezen 

a módon, tekintettel az Akadémia Projektben 

foglalt tevékenységek kivitelezésében fennálló 

eltérésekre, az adatkezeléshez történő hozzájárulás 

megtagadása az 1. pont h) pontja alapján, az Inter 

és a Partner által nyújtott kapcsolódó 

szolgáltatások igénybevételének, illetve a 

jelentkezésnek az ellehetetlenüléséhez vezethet.  

The legal basis for the Data processing is the 

execution of a contract (for the purposes referred 

to under letters a) and b)), and Data subject’s 

consent (for the purposes indicated under lett. d), 

e), f), g), h)). Please note that, among the personal 

data that may be processed by Inter and Partner 

for the purposes indicated under art. 1 lett. a) 

above, there may be also sensitive data related to 

the health status of the Data subject. These data 

may be collected and processed by the Health 

Department of Inter, Partner and/or their 

consultants appointed as data processor for the 

pursuit of the medical profession, for purposes 

related to the management of the Data subject’s 

participation in the Academy Project (including 

the completion of clinical and diagnostic tests 

required by applicable law and the fulfillment of 

insurance obligations). 

2. Inter and Partner hereby inform you that: a) for 

the above mentioned purposes the Data shall be 

processed also by computer, telematic, paper and 

manual instruments, in compliance with the 

confidentiality and safety rules provided by the 

law; b) in case of expressed consent to the 

profiling activity referred to under paragraph 1(f) 

above, this will entail an automated activity in 

order to allocate the Data subject into a category 

of subjects with homogeneous characteristics on 

the basis of the services previously purchased, any 

market surveys that may have been completed, the 

relevant demographic class and the activities 

attended by the Data subject during the 

performance of the Academy Project. 

 

3. The provision of the Data is optional. Any 

refusal to provide the Data for the purposes 

relating to the fulfillments concerning the 

Academy Project’s enrolment, attendance and the 

administrative/accounting ones, referred to under 

paragraph 1 lett. a) and b), shall lead to the 

impossibility to subscribe and to enjoy the related 

services offered by Inter and Partner. On the same 

level, taking into account the modalities of 

performance of the activities included in the 

Academy Project, refusal to provide consent to the 

processing referred to under point 1 lett. h) above 

shall lead to the impossibility to enrol and to enjoy 

the related services offered by Inter and Partner.  

 



Egy későbbi lehetséges megtagadás, illetve az 

adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás 

visszavonása a korábban említett célokkal 

kapcsolatosan az Akadémia Projektre történő 

jelentkezés azonnali visszavonását, és/vagy 

leállítását eredményezi. Az adatokat anonim 

formában kezeljük az 1.c) pontban említett 

statisztikai célokkal kapcsolatosan. Az 

adatkezeléshez történő hozzájárulás megtagadása 

a további célok érdekében, amelyeket az 1. d), e), 

f) és g) pontjai tartalmaznak, mégpedig az „F.C. 

Internazionale” csapat tevékenységéről szóló 

hírlevelek, az Inter, a Partner, és az Inter partnerei 

által értékesített termékekről és szolgáltatásokról 
szóló marketing kommunikáció, valamint az 

ügyfél-elégedettséget mérő vizsgálatok, nem 

járnak következménnyel, profil-kialakítási 
tevékenységgel, és nem vezethetnek olyan 

következményekhez, amelyek ellehetetlenítik az 

adatalany későbbi informálását bármilyen, az 

Inter, a Partner, vagy ezek partnerei által 

kezdeményezett piaci felmérésről, marketing vagy 

promóciós hirdetési kezdeményezésről, és hogy 

részt vehessen az érdeklődési körének megfelelő 

kereskedelmi kommunikációban.  

4. Az adatok nem terjeszthetők, kivéve a korábban 

az 1.h) pontban említett adatkezelést. A közös 

adatkezelők szervezetén belül az adatokat a 

kezelési tevékenységekkel felhatalmazott, 

megfelelő irodákban (pl. adminisztráció, 

értékesítés, marketing, IT) kezelik. Az Inter és a 

Partner tevékenységeik elvégzése, illetve 

információs, kulturális, promóciós hirdetési, 

marketing, értékelési profil készítési, 

kereskedelmi és szponzorációs kezdeményezései 

során közös adatkezelőként az adatokat az 1. 

lábjegyzetben említett harmadik felek tudomására 

is hozhatja, és ezeket adatkezelővé jelölheti ki az 

Akadémia Projektre történő jelentkezés és az azon 

történő részvétel menedzselésének céljából, illetve 

bármely más olyan célra, amelyhez az adatalany 

hozzájárult. Az Inter és a Partner által kijelölt 

adatkezelők teljes listája díjmentesen, egyszerű 

módon elérhető egy e-mail címre küldött kéréssel, 

jelen adatvédelmi tájékoztató 8. pontjának 

megfelelően.  

5. Az adatokat az Európai Unió területén található 

szervereken kell tárolni. Az Inter továbbíthat 

adatokat az Inter/Suning Grouphoz tartozó 

cégeknek, amelyek közül néhánynak a Kínai 

Népköztársaságban van a székhelye, tervezési és 

szervezési tevékenységek céljából az Inter által 

végzett üzleti tevékenység elvégzése érdekében.  

Also a subsequent possible opposition or 

revocation of the processing of personal data for 

the aforementioned purposes shall result in the 

immediate withdrawal and/or blocking of the 

enrollment to the Academy Project. The Data will 

be also processed in anonymous form for the 

statistical purposes ones referred to paragraph 1 

lett. c). Any refusal to provide consent to the data 

processing for the further purposes referred to 

under paragraph 1), let. d), e), f) and g), namely 

for the delivery of newsletters on the activities of 

the team “F.C. Internazionale”, marketing 

communications for products and services of 

Inter, Partner and Inter’s Partners and customer 

satisfaction surveys shall not have any 

consequences, profiling activities, shall not lead to 

any consequences subject to the impossibility for 

the Data subject to be informed about any market 

surveys and any marketing and promo-advertising 

initiatives from Inter, Partner or their partners and 

to receive commercial communications of interest.  

4. The Data shall not be disseminated, with the 

exception of the processing under paragraph 1 lett. 

h) above. Within the organization of the Joint data 

controllers, the Data may be processed by the 

relevant offices entrusted with the execution of the 

processing activities (i.e. Administration, 

Commercial, Marketing, IT). In the performance 

of its activities and of its information, cultural, 

promo-advertising, marketing, profiling, 

merchandising and sponsorship initiatives, Inter 

and Partner, in quality of Joint data controller, 

may communicate the Data to the third parties 

mentioned in Footnote1, and appointed as Data 

Processor for the purposes of managing enrolment 

and attendance to Academy Project or for any 

further purposes to which the Data subject has 

agreed. The complete list of Data Processors 

appointed by Inter and Partner can be easily 

known at no charge by sending a request to the 

email address indicated under paragraph 8 of this 

Privacy Notice. 

5. The Data shall be stored on servers located 

within the European Union. Inter may transfer 

personal data to companies belonging to the 

Inter/Suning Group, some of which are based in 

People's Republic of China, for the purposes of 

the provision of planning and organisational 

services with regard to the business activity 

carried out by Inter.  

 



Az említett országgal kapcsolatosan az Európai 

Bizottságnak nincsen megfelelőségi döntése. 

Az olyan harmadik országokba irányuló 

adattovábbítás előtt, amelyek nem tagjai az 

Európai Uniónak, és amelyekkel kapcsolatosan 

nincs megfelelőségi döntés, az Inter minden 

megfelelő garanciát életbe léptet a releváns 

jogszabályok alapján, hogy az adattovábbítás 

teljes mértékben jogszerű, és az adatalanyok 

jogainak teljes mértékű garantálása mellett 

történjen a jóváhagyásuk hiányában is. Az Inter 

legfőképpen az Európa Bizottság által jóváhagyott 

általános szerződési záradékok rendszerét 

alkalmazza, amelyek az EU-n kívülre történő 
adattovábbításra vonatkoznak. Az 1. a) és b) 

pontokban megjelölt célok érdekében gyűjtött 

minden adat csak arra az időtartamra őrizhető 
meg, amely az Akadémia Projektben történő 

részvételre szükséges, ezt követően pedig arra az 

időtartamra, amely nem haladja meg a törvényes 

elévülési időt. Az 1. d), e) és g) pontokban 

meghatározott célokból gyűjtött és kezelt adatokat 

addig lehet megőrizni, amíg az adatalany vissza 

nem vonja hozzájárulását a kereskedelmi célú 

kommunikáció küldésével kapcsolatosan, kivéve 

azokat az eseteket, ahol a közös adatkezelők 

számára szükséges ilyen típusú adatok megőrzése, 

hogy megvédhesse a jogait bármely vitában, 

amelyek a visszavonási kérelem idején már 

zajlanak, illetve a közhatóságok formális 

kérelmének megfelelően. Az 1.f) pontban jelölt 

cél érdekében gyűjtött és kezelt adatokat addig 

kell megőrizni, amíg az adatalany visszavonja 

hozzájárulását az ebben megnevezett 

marketingtevékenységekre, illetve benyújt egy 

kérelmet az ilyen típusú adatok 

megsemmisítésére, az eddigiekben említettekkel 

kapcsolatosan. Az adatalany adatait, amelyek a 

tartalmakban szerepelnek (például hang, kép vagy 

életrajzi adatok) mindaddig kezelendők, amíg 

szükséges, a szükséges mértékben, a tartalmak 
legteljesebb kihasználása érdekében, ahogy azt az 

Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza, illetve a 

hatályos törvényeknek megfelelően.  

 

6. Az adatalanynak joga van: a) a direkt marketing 

célú adatkezelés megszüntetésére azokkal a 

szolgáltatásokkal kapcsolatosan is, amelyek 

azonosak a cégünk által már nyújtott 

szolgáltatásokkal; b) információt kapni azokkal a 

célokkal kapcsolatosan, amelyek érdekében 

adatait kezeljük, a kezelés időtartamáról, és 

azokról az alanyokról, akik részére az adatai 

továbbításra kerülnek (hozzáférési jog);  

 

With regard to the aforementioned country, there 

is no adequacy decision of the European 

Commission. 

Before proceeding with the transfer of Data 

towards third countries that are not members of 

the European Union for which there is no 

adequacy decision, Inter adopts all appropriate 

guarantees in accordance with applicable 

legislation, so that the data transfer is fully 

legitimate and the rights of the Data subjects are 

guaranteed, even in the absence of their consent. 
In particular, Inter adopts the system of standard 

contractual clauses approved by the European 

Commission for the transfer of Data to non-EU 
countries. Any Data collected for the purposes 

indicated under paragraph 1 (a) and (b) shall be 

retained for as long as necessary for the 

attendance to the Academy Project, and 

subsequently for a period not exceeding the 

statutory limitation period. Any Data collected for 

the purposes of processing indicated under 

paragraph 1 (d), (e) and (g) shall be retained until 

the Data subject withdraws his/her consent to 

receiving commercial communications or requests 

the deletion of Data, except for cases where the 

Joint data controllers need to retain such Data to 

defend its rights in relation to any disputes that are 

on-going at the time of the request, or upon formal 

request from public authorities. The Data 

collected for the purposes of processing indicated 

under paragraph 1(f) shall be retained until the 

Data subject withdraws consent to the marketing 

activities described therein, or presents a request 

for deletion of such Data, subject to the foregoing. 

The Data subject’s Data included in the Contents 

(such as voice, image and biographic data) shall 

be processed for as long as necessary, and to the 

extent necessary, to the exploitaion of the 
Contents as indicated in this Privacy Notice and in 

compliance with applicable law. 

 

6. The Data subject has the right to: a) obtain the 

termination of processing for direct marketing 

purposes, also in relation to services identical to 

those already provided by our company; b) obtain 

information in relation to the purposes for which 

Data are processed, to the period of processing 

and to the subjects to whom the data are 

communicated (right of access);  

 

c) az adatalanyra vonatkozó inkorrekt adatok 

kiigazításához vagy teljessé tételéhez (kiigazítási 

jog); d) adatai törléséhez, a következő esetekben 

érintett adatokra vonatkozóan: (i) az adatokra már 

nincs szükség azoknak a céloknak az érdekében, 

amelyek miatt begyűjtötték őket; (ii) az adatalany 



visszavonta a hozzájárulását az adatkezeléshez, 

amennyiben az adatkezelés csak a 

hozzájárulásával történhet; (iii) az adatalany 

ellenzi az őt érintő adatok kezelését, amennyiben 

ezeket kizárólag a saját, jogos érdekünkben 

kezeljük; (iv) az adatkezelés nem felel meg a 

törvénynek. Ennek ellenére figyelembe kell venni, 

hogy az Inter törvényesen tartja meg az adatokat, 

ha azok szükségesek egy törvény által előírt 

kötelezettség teljesítéséhez, illetve a bíróság előtt 

egy jog meghatározásához, gyakorlásához vagy 

védelméhez szükségesek (törlési jog); e) ahhoz, 

hogy az adatalanyra vonatkozó adatokat további 

felhasználás nélkül tárolják a következő 
esetekben: (i) az adatalany vitatja az adatok 

valósságát, arra az időtartamra, amelyre az 

Internek szüksége van az adatok pontosságának 
ellenőrzéséhez; (ii) az adatkezelés törvénytelen, 

de az adatalany ellenzi az adatok törlését; (iii) az 

adatok szükségesek egy jog meghatározásához, 

gyakorlásához vagy védelméhez a bíróság előtt; 

(iv) az adatalany ellenzi az adatkezelést, és az 

Inter jogos érdekének bizonyítására vár, amely ezt 

fölülírhatja (korlátozási jog); f) hogy egy 

általános, strukturált, általánosan használt, géppel 

olvasható formában megkapja az összes adatot, 

amely az adatalanyra vonatkozik, amennyiben 

azokat szerződés szerint, illetve az adatalany 

hozzájárulása alapján kezelik (hordozhatósági 

jog).  

Kérjük, hogy vegyék figyelembe, hogy az 

adatalany kapcsolatba léphet az Adatvédelmi 

Hatósággal is (Piazza di Monte Citorio n. 121, 

00186 Róma), hogy jogait érvényesítse az 

adatkezeléssel kapcsolatosan.  

 

7. Kifejezett hozzájárulás alapján az Inter és 

tagjai, harmadik fél segítségével is rögzítheti az 

adatalany képét és használhatja is az ilyen képeket 

(és az adatalany nevét), hogy tartalmakat hozzon 

létre, amelyek az Akadémia Projekthez 
kapcsolódnak, az 1.h) pontban említett célokból. 

Az Internek lehetősége van, de nem köteles arra, 

hogy:  

 

c) obtain the rectification or integration of 

incorrect Data concerning the Data subject (right 

to rectification); d) obtain the deletion of Data 

concerning the Data subject in the following cases 

(i) the data are no longer necessary for the 

purposes for which they were collected; (ii) the 

Data subject has withdrawn his/her consent to the 

processing of Data, if these are processed on the 

basis of his consent; (iii) the Data subject has 

opposed the processing of Data concerning 

him/her, in case these are processed for our 

legitimate interest; or (iv) the processing of Data 

does not comply with the law. However, it is to be 

noted that the retention of Data by Inter is also 

lawful if it is necessary in order to fulfil a legal 

obligation or to ascertain, exercise or defend a 
right in Court (cancellation right); e) to obtain that 

the Data concerning the Data subject are only 

stored without any further use in the following 
cases: (i) the Data subject disputes the accuracy of 

the Data, for the period that is necessary for 

allowing Inter to verify the accuracy of such Data; 

(ii) the processing is unlawful but the Data subject 

objects to the deletion of the Data; (iii) the Data 

are necessary for ascertaining, exercising or 

defending a right in Court; (iv) the Data subject 

has opposed the processing and is awaiting the 

verification of the possible prevalence of Inter’s 

legitimate interest to the processing (limitation 

right); f) receive in a common, structured, 

commonly used and machine-readable format, all 

Data concerning the Data subject, if these are 

processed under a contract or on the basis of the 

Data subject’s consent (portability right).  

Please also note that the Data subject has the right 

to contact the Data Protection Authority (Piazza di 

Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA) in order to 

enforce his/her rights with regard to the data 

processing.  

 

7. Subject to express consent, Inter and its 

affiliates may also fix, also through third parties, 

the Data subject’s image and use such images 
(and the name of the Data subject) to create the 

Contents relating to the Academy Project as 

referred to under paragraph 1(h). Inter shall have 

the possibility, but not the obligation to:  

 

 

 

 

 

 

(i) másolatot készítsen, és/vagy más formátumra 

konvertáljon (formátum változtatás), és/vagy 

átmeneti, és/vagy tartós másolatot készítsen 

bármely módon és/vagy formában, bármely 

másolási folyamat segítségével a képekről és/vagy 

bármely adatról, amelyet a tartalom tartalmaz; (ii) 



kezelje, és/vagy szerkessze részben és/vagy 

egészben, bármilyen eszközzel és bármilyen 

közegben, a képeket és az adatokat is; (iii) közzé 

tegye, előadja, sugározza és kommunikálja a 

nyilvánosság felé, elérhetővé tegye a nyilvánosság 

számára, terjessze, bérbe adja, és/vagy 

kölcsönözze, bármely esetben felhasználja a 

tartalmakat; (iv) használja a képeket, és/vagy 

adatokat, egyedül, és/vagy együtt másokéival, 

bármely formában és/vagy módon, bármely 

médián, és/vagy kommunikációs eszközön 

keresztül a nyilvánosság számára (beleértve a 

televíziós médiát, a weboldalakat és a közösségi 

médiaoldalakat is), bármely nyilvános és/vagy 
magánhálózatban, részben, és/vagy egészben; (v) 

nyomtassa, és/vagy közzétegye, és/vagy terjessze 

a képeket, tartalmakat, és/vagy az adatokat 
egyedül, és/vagy másokéival együtt, bármilyen 

típusú szerkesztőségi termékeben; (vi) 

felhasználja a tartalmakat, és/vagy az adatokat 

bármilyen kommunikációban, amit az Inter 

és/vagy megbízottjai végeznek, ahogy 

reklámozási és/vagy promóciós célból az Inter 

által értékesített termékek és szolgáltatások 

értékesítésére. Az adatalany nem rendelkezhet a 

joggal, hogy bármilyen formában 

ellenszolgáltatást követeljen az ilyen célú 

felhasználások után.  

 

8. A közös adatkezelők a GDPF 26. 

paragrafusának megfelelően az F.C. 

Internazionale Milano S.p.A., amelynek 

székhelye: Milánó, Corso Vittorio Emanuele II. 

no. 9. saját tőkéje: 19,195,313.34 EUR, a Milánói 

Cégbíróságnál a nyilvántartási száma 

80066310154, és a Szent Pál Akadémia – HIT 

Sportegyesület, amelynek székhelye: 1103 

Budapest, Gyömrői út 69.; nyilvántartási száma: 

01-02-0015313. A közös adatkezelőkkel 

bármilyen kérés vagy jelentés szempontjából az 

alábbi elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba: 
UFFICIO LEGALE INTERNO - Corso Vittorio 

Emanuele II n. 9 - 20122 – MILANO - TEL. 

02/77151 FAX 02/781514.  

 

(i) reproduce and/or transfer to other formats 

(format shifting) and/or reproduce in temporary 

and/or permanent copies, in any manner and/or 

form, with any reproduction procedure, the 

images and/or any Data contained therein; (ii) 

process and/or edit, re-edit, in whole and/or in 

part, by any means and on any medium, images 

and Data; (iii) publish, perform, represent, 

transmit, communicate to the public, make 

available to the public, distribute, rent and/or lend, 

and in any case use the Contents; (iv) use the 

images and/or the Data, alone and/or together with 

those of others, in any form and/or manner, 
through any media and/or means of 

communication to the public (including television 

media, websites, and social media), in any 
network, public and/or private, in whole and/or in 

part; (v) print and/or publish and/or distribute the 

images, the Contents and/or the Data, alone and/or 

together with those of others, on any type of 

editorial product; (vi) use the Contents and/or the 

Data in communications of any kind by Inter 

and/or its assignees, as well as for advertising 

and/or promotional purposes of the services and 

products offered by Inter. The Data subject shall 

not have the right to claim any remuneration in 

connection with such uses. 

 

8. The Joint data controllers pursuant to art. 26 of 

the GDPR are F.C. Internazionale Milano S.p.A., 

with registered office in Milan, Corso Vittorio 

Emanuele II no. 9, corporate capital of Euro 

19,195,313.34, fiscal code and number of 

registration with the Companies’ Register of 

Milan 80066310154, and and Szent Pál Akadémia 

– HIT Sportegyesület, with registered office in 

Budapest, 69. Gyömrői road, post code: 1103; 

registration number: 01-02-0015313. The Joint 

data controller can be contacted for any requests 

or reports at the following contact details: 
UFFICIO LEGALE INTERNO - Corso Vittorio 

Emanuele II n. 9 - 20122 – MILANO - TEL. 

02/77151 FAX 02/781514.  

 

 

 

 

 

Az Inter kinevezett egy adatkezelési felelőst, a 

GDPR 37, 38 és 39. paragrafusainak megfelelően, 

akinek székhelye az F.C. Internazionale Milano 

S.p.A. címén van, és elérhető az adatkezeléssel 

kapcsolatos bármely ügyben a privacy@inter.it e-

mail címen. A privacy@inter.it e-mail címre 

küldött e-maillel az adatalany élhet bármely olyan 

jogával is, amelyet az adatvédelmi tájékoztató 6. 

pontjában fejtünk ki.  

 

1. lábjegyzet: a) levelezési cégek, b) 

szállítmányozók, c) futárok, d) olyan cégek, 

amelyek általánosan borítékolással, kiszállítással, 

és levelezés szállításával foglalkoznak, e) olyan 

mailto:privacy@inter.it
mailto:privacy@inter.it


cégek, és/vagy közreműködők, amelyek helyszíni 

tevékenységet végeznek az Akadémia Projektben; 

f) leányvállalatok és fióktelephelyek az Olasz 

Polgári Törvénykönyv 2359. paragrafusa szerint; 

g) futballiskolák, h) az F.C. Inter leányvállalatai, 

i) partner hotelek, l) az F.C. Inter tanácsadói, m) 

olyan cégek, amelyek sport marketing 

tevékenységet végeznek, illetve az F.C. Interrel 

együttműködésben tevékenykednek, és/vagy 

együttes marketing tevékenységet végeznek. A 

fent említett harmadik személyekről frissített lista 

elérhető az Inter székhelyén, és megkapható egy 

egyszerű e-mailes kéréssel a privacy@inter.it e-

mail címen.  
 

Inter has appointed a Data Protection Officer 

pursuant to sec. 37, 38 and 39 of the GDPR, 
which is domiciled for the position at the address 

of F.C. Internazionale Milano S.p.A. and can be 

contacted at the email address privacy@inter.it for 

any matter concerning the Data processing. By 

sending an email to privacy@inter.it, the Data 

subject can also exercise any rights referred to 

under paragraph 6 of this Privacy Notice. 

 

Footnote1: a) Mailing Companies, b) Shippers, c) 

Couriers, d) Companies that generally carry out 

enveloping, delivery and transport of 

correspondence; e) Companies and/or 

collaborators that manage on-site operations 

related to the Academy Project; f) Subsidiaries 

and affiliated companies pursuant to art. 2359 of 

the civil code; g) Soccer Schools; h) Companies 

affiliated with F.C. Inter; i) partner hotels; l) 

consultants of F.C. Inter; m) companies that 
conduct sport marketing activities and activities in 

collaboration and/or co-marketing with F.C. Inter. 

An updated list of the above-mentioned third 
parties is available at the registered office of Inter 

and may be known simply by sending a request at 

the email address privacy@inter.it.  
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HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT  CONSENT FORM  

 

Alulírott 

___________________________________, mint 

adatalany, saját nevében, és mint a személy, 

amely a szülői tekintély gyakorlója 

___________________________________ 

adatalany fölött, ezúton kijelentem, hogy 

elolvastam és megértettem az Adatkezelési 

Tájékoztatót, és tudomásul veszem, hogy az 

adatokat kezelni fogják az Adatkezelési 

Tájékoztató 1.a), b) és c) pontjaiban részletezett 

célokból, mégpedig az Akadémia Projektre 

történő jelentkezéssel, azon történő részvétellel, és 
az azzal kapcsolatos adminisztrációs/könyvelési 

célokkal összefüggő célból, illetve statisztikai 

célból, anonim módon nyilvántartott adatokkal. 
Ehhez  

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 

 

The undersigned ________________________, as 

Data subject or for his/her own account and in 

his/her capacity of person exercising the parental 

authority on the Data subject 

________________________, hereby declares to 

have read and understood the Privacy Notice and 

acknowledges that the Data shall be processed for 

the purposes referred to under paragraph 1, lett. a), 

b) and c) of the Privacy Notice, namely for 

purposes related to the Academy Project’s 

enrolment and attendance as well as 
administrative/accounting purposes and statistical 

purposes on anonymised data, and in addition 

 
 

 agrees    does not agree 

Az adatalany bármely szenzitív adatának 

kezeléséhez az Inter és a Partner és/vagy 

tanácsadóik egészségügyi részlegei által, akiket az 

orvosi tevékenység ellátása érdekében 

adatkezelővé neveztek ki, olyan célokból, 

amelyek az adatalany részvételének menedzselése 

érdekében merülnek fel az Akadémia Projektben 

(beleértve ebbe klinikai és diagnosztikai tesztek 

elvégzését, amelyek a hatályos jogszabályok 

előírásai alapján kötelezők, illetve biztosítási 

kötelezettségek teljesítése céljából szükségesek.)  

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 

 

to the processing of any sensitive data of the Data 

subject by the Health Department of Inter and 

Partner and/or their consultants appointed as data 

processor for the pursuit of the medical 

profession, for purposes related to the 

management of the Data subject’s participation in 

the Academy Project (including the completion of 

clinical and diagnostic tests required by applicable 

law and the fulfilment of insurance obligations);  

 

 

 agrees    does not agree 

 

 

Az adatok kezeléséhez, az 1.d) pontjában említett 

célokból, mégpedig hírlevelek küldése céljából az 

“F.C. Internazionale” csapat tevékenységeiről, 

valamint marketing kommunikáció céljából az 
Inter, az Inter Store és a Partner által nyújtott 

kedvezményekről, ajánlatokról, szolgáltatásokról, 

vagy rendezvényekről.  

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 

 

to the processing of the Data for the purposes 

referred to under paragraph 1, lett. d), namely for 

the delivery of newsletters on the activities of the 

team “F.C. Internazionale” and marketing 
communications concerning discounts, offers, 

services, and events of Inter, Inter Store and 

Partner; 

 

 agrees    does not agree 

Az adatok kezeléséhez az 1.e) pontban említett 

célokból, mégpedig az ügyfelek elégedettségével 

kapcsolatos véleményfelmérések és 

közvéleménykutatások céljából az Inter és a 

Partner által nyújtott szolgáltatásokkal és 

termékekkel kapcsolatosan 

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 

 

 

to the processing of the Data for the purposes 

referred to under paragraph 1, lett. e), namely for 

the delivery of opinion polls and surveys on 

customer satisfaction with regard products and 

services offered by Inter and Partner; 

 

 agrees    does not agree 



Az adatok kezeléséhez az 1.f) pontban említett 

célokból, mégpedig az értékelési profil készítése 

érdekében, például az adatalany preferált 

igényeinek automata eszközökkel történő 

elemzésére, hogy kereskedelmi ajánlatainkat 

fejleszteni tudjuk  

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 

 

to the processing of the Data for the purposes 

referred to under paragraph 1, lett. f), namely for 

profiling activities, such as analysing the Data 

subject’s preferences through automated means in 

order to improve our commercial offer; 

 

 

 agrees    does not agree 

 

Az adatok kezeléséhez az 1.g) pontban említett 

célokból, mégpedig kereskedelmi és promóciós 

kommunikáció küldése érdekében az Inter és a 

Partner kiválasztott partnerei által nyújtott 
szolgáltatásokkal és termékeikkel kapcsolatosan.  

 

 hozzájárulok   nem járulok hozzá 
 

 

 

to the processing of the Data for the purposes 

referred to under paragraph 1, lett. g), namely for 

the delivery of commercial and promotional 

communications concerning products and/or 
services of Inter’s and Partner’s selected partners; 

 

 agrees    does not agree 

Az adatok kezeléséhez az 1.h) pontban említett 

célokból, mégpedig az adatalany képének és 

hangjának felvételéhez, tartalmak készítése 

céljából, amelyeket terjeszteni lehet részben vagy 

egészben, bármely disztribúciós csatornán vagy 

bármely terjesztési formában a nyilvánosság felé, 

ahogy részletesen szerepel az Adatvédelmi 

tájékoztató 7. Pontjában.  

 

to the processing of the Data for the purposes 

referred to under paragraph 1, lett. h), namely for 

the fixation of the Data subject’s image and voice 

for the creation of the Contents that may be 

disseminated, in whole or in part, through any 

distribution channel or forms of dissemination to 

the public, as further indicated under paragraph 7 

of the Privacy Notice.  

 

 

_________________, _____________________ 

 

Hely,   Dátum 

 

____________________________ 

 

Aláírás – adatalany / az adatalany gyámja  

 

_________________, _____________________ 

 

Date    Place 
 

____________________________ 

 

Signature – the Data subject/the Data subject’s 

guardian 


