Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat
a „J ó ték on ys ág i f u tá s a Kr is tin us Bo rb ir to k la nká in” eln ev ez ésű
eseményhez

Jelen nyilatkozattal a KRISTINUS BORBIRTOK Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: H8713 Kéthely, Hunyadi utca 99., adószáma: 14321694-2-14, EU-adószáma: HU14321694,
cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 14-09-308142, statisztikai
számjele: 14321694-1102-113-14) tájékoztatja az általa szervezett rendezvényeken
résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a
felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Infotv.) és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletében
foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által nyújtott
adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a fent említett törvényi feltételeknek és az
egyéb hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. a
vele szerződő természetes személyt ezennel tájékoztatja arról, hogy személyes adatait
szerződés teljesítése címén kezeli. A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. tudomással bír arról, hogy
szerződés teljesítéséhez nem szükséges személyes adatok kezeléséhez való érintetti
hozzájárulás nem lehet feltétele a szerződéskötésnek.

Az adatkezelő adatai:
KRISTINUS BORBIRTOK Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: H-8713 Kéthely, Hunyadi utca 99.
adószáma: 14321694-2-14
EU-adószáma: HU14321694
cégjegyzékszáma: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 14-09-308142
statisztikai számjele: 14321694-1102-113-14
Telefonszám:
Honlap:

Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
érintett hozzájárulása, valamint az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE 6. cikk (1) b) pontja, amelynek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül,
ha az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges.
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. online nevezési rendszerébe történő beregisztrálással,
hírlevelére való feliratkozással, a regisztráló / nevező hozzájárul az alább részletezett adatai
kezeléséhez.
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön
hozzájárulást kér a marketingcélú e-mailek és SMS-ek küldéséhez. A hozzájárulások bármikor
visszavonhatóak.
Az adatkezelés célja és időtartama
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. által folytatott adatkezelés általános célja a kapcsolattartás, a
szerződésből eredő igényérvényesítés, szerződéses kötelezettségeknek megfelelés
biztosítása.
Ezen felül az
•
•
•
•
•
•
•

ügyfelek beazonosítása és nyilvántartása, valamint a rendezvényre történő nevezések
rögzítése,
a KRISTINUS BORBIRTOK Kft. által szervezett események lebonyolítása,
ügyfelek tájékoztatása és marketingtevékenysége biztosítása,
pénzügyi nyilvántartások vezetése,
statisztikák, elemzések összeállítása,
a KRISTINUS BORBIRTOK Kft. eseményein esetlegesen felmerülő bármilyen
egészségügyi probléma esetén a résztvevő által megadott hozzátartozó értesítése,
újabb események, rendezvények előkészítése.

Az adatkezelés időtartama
A szerződés megszűnésétől számított 5 év.
Marketingtevékenység
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft.
•

e-mailben hírleveleket, reklámokat küldhet ki a regisztrálóknak, a rendezvényen résztvevő
személyeknek,

•

felhasználhatja a „J ó téko ny s ág i f u tá s a Kr is tin us Bor b ir to k lan ká in ”
eln ev ez és ű eseményen részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez a
résztvevőknek a nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a futó
rendezvényre való nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplő személyek
nem minden esetben beazonosíthatóak név szerint).
Adattovábbítás külföldre
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. személyes adatot nem továbbít külföldre.
A kezelt adatok köre, célja
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, székhely, telefonszám, e-mail cím, adószám,
bankszámlaszám.
Nem kötelezően kezelendő adat, mely kizárólag a versenyző kérése kerül rögzítésre:
-

rajtszámra írandó név,
baleset esetén értesítendő hozzátartozó neve és elérhetősége,
egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések

A kezelt személyes adatok és ehhez kapcsolódóan az adatkezelés céljai a következőek
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. különleges adatot nem tart nyilván ügyfeleiről. A KRISTINUS
BORBIRTOK Kft. kizárólag a résztvevők által megadott adatokat tartja nyilván. Nyilvántartja
továbbá a rendezvény / verseny során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés, megtett
távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés
visszaigazolása).
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. nyilvántartja a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg,
pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).
Azon ügyfelek esetében, akik csak hírlevélre iratkoznak fel, de nem regisztrálnak a nevezési
rendszerbe és nem neveznek a versenyre, illetve nem vesznek részt az adott rendezvényen,
kizárólag csak a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet tárolja a KRISTINUS
BORBIRTOK Kft.
Adatfeldolgozó partnerek
Online nevezési rendszerünk fejlesztője és üzemeltetője: ………………………………
Rajt- és eredménylisták
A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (település),
állampolgárságát, és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Az eredménylista a
rajtlista adatain túlmenően a bruttó befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, etc.
tartalmazhatja.

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a
nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.
E-mailek és SMS-ek küldése
E-mailt kap minden ügyfél
-

az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,
szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.

SMS küldésére kizárólag rendkívüli esemény bekövetkezésekor kerülhet sor, ha a
résztvevőket / versenyzőket az idő rövidsége miatt egyéb úton értesíteni nem lehetséges (pl.
erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).
Reklámcélú e-mailt és SMS-t, hírlevelet a KRISTINUS BORBIRTOK Kft. csak annak küld, aki
ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden
hírlevelél alján szereplő leiratkozási funkcióval, vagy külön e-mailben.
A személyes adatok címzettjeinek köre
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez kizárólag a KRISTINUS
BORBIRTOK Kft. azon dolgozói jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el,
illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik
az ügyfelek verseny előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.
Az adatkezelés helye
A Társaság székhelye.
Az adatkezelésben érintett szerver(ek) helye: ……………………………..
Adatok törlése
A KRISTINUS BORBIRTOK Kft. online nevezési rendszerébe regisztrált személyek az Infotv.
rendelkezései alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését a cég adatbázisából.
Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.
Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján a KRISTINUS BORBIRTOK Kft. az adatkezelési
hozzájárulás visszavonása után is tárolhatja azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettsége
teljesítéséhez, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükségesnek minősülnek.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a KRISTINUS BORBIRTOK Kft. vagy annak egyik dolgozója megsértette valamely
ügyfél személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, az alábbi elérhetőségeken jelentheti
be panaszát:

Telefonszám:
email:
Honlap:

Ezen felül az ügyfeleknek lehetőségük van bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 36-1/391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát
megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai
rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás
nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

