
Adatkezelési tájékoztató 

A"Veszprémi"Egyetemi"és"Diák"Atlétikai"Club"Közhasznú"Szervezet"a" rendezvény"kapcsán"
kezelt"személyes"adataira"vonatkozóan"az"alábbiakról"kívánja"Önt"tájékoztatni.""

A" Veszprémi" Egyetemi" és" Diák" Atlétikai" Club" Közhasznú" Szervezet" (székhely:" 8200"
Veszprém,"Wartha"Vince"u."3.,"adószám:"19257475T1T19),"továbbiakban,"mint"„VEDAC”"vagy"
„Adatkezelő”,"a" jelen"adatkezelési" tájékoztatóban" foglaltak"alapján"kezeli" az"Ön"személyes"
adatait."
"
1.# Az#adatkezelő#és#az#adatkezelésre#jogosult#személyek,#adatvédelmi#tisztviselő#

Az"Adatkezelő"a"Veszprémi"Egyetemi"és"Diák"Atlétikai"Club"Közhasznú"Szervezet."

Az"Adatkezelő"adatvédelmi"tisztviselőt"nem"nevezett"ki,"mivel"az"adatkezelés"mértéke"ezt"nem"
teszi"szükségessé."

"

2.# Igénybe#vett#adatfeldolgozók#

A"VEDAC"a"következő"adatfeldolgozó"szolgáltatását"veszi"igénybe"a"tevékenysége"végzése"
során,"illetve"részére"továbbít"adatokat:" "

Honlap"üzemeltetés/regisztrációs"űrlap:"

!" Silver"Frog"Kft."(székhely:"1133"Budapest,"Pannónia"u."102.,"cégjegyzékszám:"01T09T
906471)"

"""
3.# A#rendezvény#kapcsán#kezelt#személyes#adatok#

3.1." Az"adatkezelés"jogalapjai,"céljai"

A" rendezvény" gördülékeny" lebonyolítása," statisztikák" készítése" valamint" a" promóciós"
tárgyakkal" való" visszaélés" elkerülése" céljából" Ön" önként," illetve" kifejezetten" hozzájárul" a"
megadott"adatok"kezeléséhez."
"
3.2." A"kezelt"adatok"köre,"és"az"adatkezelés"időtartama""

A"rendezvényen"történő"regisztráció"során"az"alábbi"adatok"megadása"szükséges:"

!" név"
!" születési"dátum"
!" klub"megnevezése"
!" település"

"
Az"Ön"hozzájárulása"a"rendezvény"lebonyolításaitól"számított"30"napig"él."Az"adatokat"a"30"
nap" leteltével" vagy" hozzájárulásának" visszavonása" után" azonnal" töröljük." Tájékoztatni"
szeretnénk," hogy" a" hozzájárulás" visszavonása" nem" érinti" a" visszavonás" előtti" időszakra"
vonatkozó"adatkezelés"jogszerűségét."
"
3.3." A"személyes"adatok"címzettjei"



A" rögzített" személyes"adatokat" kizárólag"a" társaságnál" a" rendezvény" lebonyolítását" végző"
személyek" ismerhetik" meg." Az" adatokat" a" rendezvény" honlapján" (fussaziskoladert.hu)"
található"online"űrlapon"történő"bevitel"után"az"üzemeltető"szerverén"és"papír"alapon"tároljuk."
"
"
4.# A#16.#évnél#fiatalabb#személyek#személyes#adatainak#kezelése"

A" 16." életévét" be" nem" töltött" személy" személyes" adatai" csak" a" felette" szülői" felügyeletet"
gyakorló" nagykorú" személy" hozzájárulása" esetén" kezelhetők." Az" adatkezelőnek" nem" áll"
módjában"a"hozzájáruló" személy" jogosultságát," illetve"nyilatkozatának" tartalmát"ellenőrizni,"
így"a"felhasználó,"illetve"a"felette"szülői"felügyeletet"gyakorló"személy"szavatol"azért,"hogy"a"
hozzájárulás"megfelel"a" jogszabályoknak."Hozzájáruló"nyilatkozat"hiányában"az"adatkezelő"
16."életévét"be"nem"töltött"érintettre"vonatkozó"személyes"adatot"nem"gyűjt."Amennyiben"a"
tudomásunkra" jut," hogy" 16" év" alatti" gyermektől" személyes" adatokat" gyűjtöttünk" be" szülői"
hozzájárulás" nélkül," úgy" azokat" a" lehető" leghamarabb" megtesszük" az" adatok" törléséhez"
szükséges"lépéseket."
"
5.# Az#Ön#jogai#

5.1." Ön"bármikor"jogosult"tájékoztatást"kérni"az"Adatkezelőtől"az"általunk"kezelt,"jelen"
tájékoztatóban"is"nevesített"Önre"vonatkozó"személyes"adatokról,"az"adatkezelés"
céljáról,"jogalapjáról,"időtartamáról,"továbbá"arról,"hogy"kik"és"milyen"célból"kapják"
vagy"kapták"meg"adatait."(mindegyik"adatkezelés"esetében)""

5.2." Ön" bármikor" jogosult" kérni" az" Adatkezelőtől," hogy" helyesbítse" az" Ön" pontatlan"
személyes"adatait"vagy"egészítse"ki"az"Ön"hiányos"személyes"adatait."(mindegyik"
adatkezelés"esetében)"

5.3." Ön" bármikor" jogosult" kérni" társaságunktól," hogy" a" rendelkezésünkre" álló"
elektronikus" formában" kezelt" személyes" adatait" Önnek," illetve" más" adatkezelő"
részére" általánosan" használt" formátumban" átadjuk." (mindegyik" adatkezelés"
esetében)"

5.4." Ön"bármikor"jogosult"kérni"az"Adatkezelőtől,"hogy"korlátozza"az"adatkezelést."Az"
adatkezelés" korlátozása" esetén" az" Adatkezelőtől" a" személyes" adatok" tárolása"
kivételével" csak" az" Ön" hozzájárulásával" vagy" jogi" igények" előterjesztéséhez,"
érvényesítéséhez" vagy" védelméhez," vagy" más" személy" jogainak" védelme"
érdekében"kezelheti."Ön"a"személyes"adatok"kezelésének"korlátozását"kérheti,"ha!

!" Ön"vitatja"a"személyes"adatok"pontosságát,""
!" az"adatkezelés"jogellenes,"Ön"a"személyes"adatok"törlését"ellenzi,""
!" az" Adatkezelőnek" a" személyes" adatokra" adatkezelés" céljából" nincs"

szüksége," azonban" Ön" jogi" igények" előterjesztéséhez," érvényesítéséhez"
vagy"védelméhez"a"személyes"adatok"korlátozását"igényli"vagy""

Az" Adatkezelő" az" adatkezelés" korlátozásának" feloldásáról" tájékoztatja" Önt" a"
feloldást"megelőzően."(mindegyik"adatkezelés"esetében)"

5.5." Ön"bármikor"jogosult"kérni"az"Adatkezelőtől,"hogy"töröljük"az"Ön"személyes"adatait."
Az"Adatkezelő"törli"az"Ön"személyes"adatait,"ha""



!" az" Adatkezelőnek" nincs" szüksége" a" személyes" adatokra" abból" a" célból,"
amely"célból"gyűjtötte"vagy"kezelte,"

!" Ön"tiltakozik"az"adatkezelés"ellen"a"saját"helyzetével"kapcsolatos"okból"és"
nincs"elsőbbséget"élvező"jogszerű"ok"az"adatkezelésre,""

!" a"személyes"adatait"jogellenesen"kezelték"vagy""
!" az" Adatkezelő" jogi" kötelezettsége" teljesítéséhez" köteles" a" személyes"

adatokat"törölni. "

Az" Adatkezelő" az" adatkezeléssel" kapcsolatos" kérelmeket" azok" benyújtásától" számított"
legfeljebb"30"napon"belül"kivizsgálja,"annak"megalapozottságáról"döntést"hoz,"és"döntéséről"
a"kérelmezőt"írásban"tájékoztatja."(mindegyik"adatkezelés"esetében)"
"
6.# Panaszkezelés#

6.1." Amennyiben"úgy"véli,"hogy"személyes"adatait"az"Adatkezelő"nem"a"tájékoztatóban"
jelzetteknek" megfelelően" kezelte," illetve" a" jogait" maradéktalanul" nem" tudta"
érvényesíteni," úgy" kérném," hogy" az" alábbi" elérhetőségen" vegye" fel" velünk" a"
kapcsolatot:"

!" email:"vedac@vedac.hu"
"

6.2." A" személyes" adataira" vonatkozó" jogainak"megsértése" esetén" a" hatósághoz" az"
alábbi"elérhetőségen"nyújthatja"be"a"panaszát:"

Hatóság:"" " Nemzeti"Adatvédelmi"és"Információszabadság"Hatóság"
Levelezési"cím:"" 1530"Budapest,"Pf.:"5."
Cím:"" " 1125"Budapest,"Szilágyi"Erzsébet"fasor"22/c"
Telefon:"" " +36"(1)"391T1400"
Fax:"" " +36"(1)"391T1410"
ETmail"cím:"" ugyfelszolgalat@naih.hu."

6.3." Személyes"adatait"kezelése"során"történő"jogsértés"esetén"bírósághoz"is"fordulhat."
"

"


