
 

A Fair Play Sportegyesület  www.adrenaline.hu weboldalán történő regisztrációhoz, valamint a 
Fair Play Sportegyesület által szervezett versenyekhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató 

 

A Fair Play Sportegyesület, mint a www.adrenaline.hu weboldal jogosultja az adott weboldalhoz            
kapcsolódó személyes adatkezelések tekintetében adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt           
felkeresi, a weboldal „regisztráció” menüpontjában az Fair Play Sportegyesület által meghirdetett           
szabadidős rendezvényen történő részvételre regisztrál, abban az esetben az Ön személyes adatainak a             
kezelésére kerül sor.  

Amennyiben Ön (illetve az Ön által regisztrált személy pl. gyermeke) részt vesz a Fair Play               
Sportegyesület által szervezett versenyen, a verseny lebonyolításával, a verseny történéseiről, a           
versenyzők eredményeitől történő tájékoztatással, tudósítással összefüggésben szintén személyes        
adatainak kezelésére kerül sor. 

Személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére. 

1. Az Adatkezelő adatai 

● név/cégnév:  Fair Play Sportegyesület   
● székhely: 2534 Tát, Jókai u. 16. sz.  

● adószám: 18619751-1-11 
● telefonszám: +36709421114 

● e-mail: info@adrenaline.hu 

A továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület 
 

2. Az adatkezeléssel kapcsolatos  legfontosabb jogszabályok 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi            
rendelet, vagy GDPR) - amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében             
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szól  

1

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; 
2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről  
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 
2000. évi C. tv. a számvitelről 

1 A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el:          
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj a jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő      
fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható „fogalommeghatározások” szerinti értelemben használjuk. 

http://www.adrenaline.hu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj


 

 

3. Az adatkezeléssel összefüggő fogalmak 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely          
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen            
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes            
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára          
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó           
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra          
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált          
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,            
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,          
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás,           
korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb             
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt             
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az                
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a            
tagállami jog is meghatározhatja; 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely            
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson           
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést           
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok             
kezeléséhez; 
Adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára; 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem            
lehetséges 
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt              
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,        
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv,              
akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon             
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal             
összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e            
közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az             
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb              
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a             
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok            
kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja 
 
4.1. Kapcsolattartási (regisztrációs) adatok 

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

név (vezetékneve, keresztneve) az érintett beazonosítása Az érintett hozzájárulása 

e-mail cím  az érintettel történő 
kapcsolatfelvételhez a szükséges 
adatok rendelkezésre állása 

telefonszám az érintettel történő   
kapcsolatfelvételhez a szükséges   
adatok rendelkezésre állása 

a kiválasztott futam  a meghatározott futamhoz   
kapcsolódó díj kalkulálása  

regisztrációs szám (a 
regisztrációt visszaigazoló 
e-mailben kerül megküldésre) 

az érintett személy   
meghatározott futamhoz  
kapcsolása, illetve az indulási    
jog ellenőrzése (e-ticket funkció) 

Az érintett hozzájárulása 

 
4.2. Versenyzői adatok 

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

név  a versenyző beazonosítása Az érintett hozzájárulása 
(kiskorú személyek esetében a 
törvényes képviselő által tett 
hozzájárulás). 

életkor a versenyző korcsoport szerinti 
besorolása 

póló méret a versenyző részére biztosított 
póló megfelelő méretének 
meghatározása 

 
4.3. Számlázási adatok 



 

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

Név (vezetéknév, keresztnév) A számla címzettjének 
beazonosítása 

az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 169. §-ban foglalt jogi 
kötelezettség – amely a számla 
kötelező tartalmi elemeit 
határozza meg - teljesítése  

Irányítószám, település 

Cím (utca, házszám, emelet/ajtó) 

A regisztráció során megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő azon tagjai férnek hozzá, akik              
az egyes rendezvények szervezésével, lebonyolításával összefüggő feladatokat látnak el.  

4.4. A futam (verseny) lebonyolításával, a verseny történéseiről, a versenyzők eredményeiről történő            
tájékoztatással, tudósítással összefüggésben kezelt személyes adatok 

A kezelt személyes adat Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

az érintett futamon való 
(nézőként, versenyzőként, 
közreműködőként) megjelenése, 
részvétele, illetve az 
eredményhirdetés kapcsán 
készült fotója, illetve a róla 
készült videófelvétel  

a futam történéseiről, a futamon 
legjobb eredményeket elérőkről 
a nyilvánosság tájékoztatása 

az érintett hozzájárulása 

az érintett által a futamon elért 
időeredmény/helyezés 

az érintettek tájékoztatása az 
elért időeredményről/helyezésről 

az érintett hozzájárulása 

 

Tájékoztatjuk, hogy a verseny (és azon belül minden futam) sajtó nyilvános esemény, amelyről             
jelen weboldalon, illetve a weboldalba ágyazott youtube felületen az Adatkezelő tudósítást           
közölhet. A tudósítás részeként és érdekében a helyszínen résztvevőkről, a versenyzőkről, a            
versenyről, az eredményhirdetésről fotó, illetve videófelvétel készülhet, továbbá az elért és           
rögzített eredményekről szintén tájékoztatást tesz közzé az említett webes felületeken az           
Adatkezelő.  

 

4.5. A kapcsolattartási adatok szolgáltatása önkéntes, ugyanakkor azok elmaradása hiányában a           
regisztráció, és így a futamra való jelentkezés nem lehetséges. 

A versenyzői adatok szolgáltatása szintén önkéntes, azok elmaradása hiányában az adott futamon való             
részvételhez szükséges besorolás nem végezhető el, így a kiválasztott futamon nem tud(nak) részt             
venni a jelentkező(k).  



 

Mivel a számlázási adatok kezelését az Adatkezelő számára jogszabály írja elő, ezért amennyiben ezen              
adatok szolgáltatása elmarad az érintett részéről, a futam részvételi díjának befizetése (és így a              
futamon való részvétel)  nem lehetséges.  

A verseny (futam) lebonyolításával, a verseny történéseiről, a versenyzők eredményeitől történő           
tájékoztatással, tudósítással összefüggésben kezelt személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azok         
elmaradása esetén ugyanakkor az érintett nem tud részt venni a futamon.  

 

4.6. A honlapon csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak. Felhívjuk a figyelmét,            
hogy a családi, illetve a gyermek futamra történő regisztráció esetén az adatok rögzítése, közlése              
tekintetében Önnek rendelkeznie szükséges arra vonatkozó jogosultsággal, ami alapján az adott           
családtag, gyermek személyes adatát Ön regisztrálja, továbbítja.  
 
Amennyiben valaki, más természetes személy személyes adatait jogosulatlanul felhasználva jár          
el a regisztráció során, adott esetben jogi felelősség terhelheti. 

Az adatkezelés biztonsága, és a téves regisztráció elkerülése érdekében Ön egy megerősítő             
e-mailt kap a regisztráció során megadott e-mail címre, az ebben megjelölt műveletek            
végrehajtásával (a nevezési díj 1 héten belül történő átutalásával) zárul a jelentkezés folyamata.  
 
5. Az adatkezelés időtartama 
 
5.1. A 4.1. és a 4.2. pontban megjelölt adatok (kapcsolattartási és versenyzői adatok) esetén az               
adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni az            
info@adrenaline.hu e-mail címre küldött visszavonó nyilatkozatával, amely nem érinti a visszavonás           
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén           
az Adatkezelő 72 órán belül törli az adatokat.  
 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a regisztrációt követő 1 héten belül a megjelölt nevezési díjat nem              
utalja át az Adatkezelő törli a regisztrációját, ami az annak során megadott valamennyi személyes adat               
(4.1-4.3. pontban megjelölt adatok) törlését is jelenti. Ön természetesen az említett egy hetes             
időtartamon belül is jogosult bármikor a fentiek szerint visszavonni az adatkezeléshez adott            
hozzájárulását. Ebben az esetben valamennyi a regisztráció során megadott adat (4.1.-4.3. pontban            
megjelölt adatok) 72 órán belüli törlésére kerül sor. 
 
5.2. A 4.3. pontban megjelölt adatok (számlázási adatok) alapján - amennyiben a regisztrációt követő              
egy héten belül a futam nevezési díjának átutalására sor kerül - az Adatkezelő számlát állít ki, amely                 
számlát – és így a benne foglalt személyes adatokat, mint számlázási adatokat is számviteli              
előírásoknak megfelelően 8 évig megőrzi, kezeli. Tájékoztatjuk, hogy a számlázási adatokat a            
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nevezési díj átutalását, és a kapcsolódó számla kiállítását követően - az Ön korábban tett              

2 A számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § 

mailto:info@adrenaline.hu


 

 

hozzájárulásának esetleges visszavonásától függetlenül - jogi kötelezettség alapján kezeli az          
Adatkezelő. 
 
5.3. A verseny (futam) lebonyolításával, a verseny történéseiről, a versenyzők eredményeitől történő            
tájékoztatással, tudósítással összefüggésben kezelt személyes adatok esetén az adatkezelés a          
hozzájárulás visszavonásáig tart. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni az          
info@adrenaline.hu e-mail címre küldött visszavonó nyilatkozatával, amely nem érinti a visszavonás           
előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén           
az Adatkezelő 72 órán belül törli az adatokat.  
 
E tekintetben a hozzájárulás visszavonása kapcsán felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Ptk. 2:48. §                
értelmében: 
Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása                   
szükséges. Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel                         
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén. 
 
Továbbá a GDPR 17. cikk (3) bek. a) alpontja. értelmében a személyes adatok törléséhez (az                             
elfeledtetéshez) való jog nem gyakorolható amennyiben az adatkezelés szükséges a                  
véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. 
 
 
 

6. A kezelt személyes adatok továbbításának esetei és címzettei 

6.1. Az Adatkezelő informatikai szolgáltatóval szerződött, amely szolgáltató biztosítja az Adatkezelő           
weboldalának működése körében képződő adatok tárolását (külső tárhely) 

● név: Tárhelypark Kft. 
● székhely: Cím: 1122 Budapest, Gaál József út 24. 
● elérhetőség: tel.: +36 1 700 4140; email: info@tarhelypark.hu 

 
6.2. A számlázási adatok az Adatkezelő által igénybe vett könnyviteli szolgáltató felé a szükséges              
könyvelési műveletek elvégzése céljából továbbításra kerülnek  
 

● cégnév: Kozma és Társa Kft.  
● székhely: 2536 Nyergesújfalu, Akácfa utca 8.  
● elérhetőség: +36 33 789 335;  +36 20 573 0166 

6.3. Adattovábbítás harmadik (EGT-n kívüli) országba 

Az Adatkezelő nem végez az Európai Unión kívülre irányuló adattovábbítást. A Youtube felületre             
felöltött videók adott esetben a szolgáltató (Google LLC – a Youtube LLC anyavállalata) EGT-n              
kívüli , az Egyesült Államokban lévő szerverein is tárolódhatnak. A Google LLC. regisztrált tagja az               
Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió Bizottsága által megkötött adatvédelmi pajzs            

mailto:info@adrenaline.hu
mailto:info@tarhelypark.hu


 

egyezménynek, így az irányába történő adattovábbítás esetén az uniós adatvédelem szintjének           
megfelelő szintű védelmet kell vélelmezni, ezért az nincs további feltételhez kötve . 
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A Youtube adatvédelmi szabályairól és az adatkezelés során alkalmazott elvekről az alábbi leken érhet              
el bővebb tájékoztatást: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=hu 

7. A kezelt személyes adatok védelme 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során nagy            
hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított              
legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáfér            
lehetőségnek, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, nyilvánosságra       
hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés          
során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Gondoskodik róla           
továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a               
kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított legyen.  

 
8. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

Az Adatkezelő által folytatott, a személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult: 

● a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az           
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

● pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 
● kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön           

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért gyűjtve              
lettek, illetve ha az adatkezelés jogellenes;  

● személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles          
körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. ezt           
kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson alapul,           
továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti; 

● személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága           
vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig); 

● tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az adatkezelő,            
vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott hozzájárulását          
bármikor visszavonni, 

● sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 
 
Az érintett egyes jogainak tartalma 
 

3  A Privacy Shield egyezményről bővebben az alábbi linkeken tájékozódhat: 

https://www.privacyshield.gov/welcome;  https://www.naih.hu/kuelfoeldi-adattovabbitas.html  

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.naih.hu/kuelfoeldi-adattovabbitas.html


 

a)személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől            
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha            
igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 

● kezelt személyes adatai kategóriái, 
● az adatkezelés célja, 
● címzettek akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 
● az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának szempontjai 
● az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 
● a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 
● ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek          

tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.  
 
b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő             
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve           
kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –              
kiegészítését. 
 
c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő             
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles             
arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha: 

● a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más              
módon kezelték vagy; 

● az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az             

adatkezelésre, vagy; 
● a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 
● a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni          

kell vagy; 
● a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások         

kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes nyereményjáték        
keretében) került sor.  

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett adatainak             
kezelését, ha azok törlését kérte (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás szabadságához és a             
tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,           
illetve védelméhez szükséges, illetve ha jogszabályi előírás folytán kötelező az adatkezelés). 
 
d)az adatkezelés korlátozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő             
korlátozza az adatkezelést, ha: 

● az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, amíg az               
Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

● az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának             
korlátozását, vagy; 

● az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett             
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg             
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett            
jogos indokaival szemben); 



 

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak védelméhez              
fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési művelet nem végezhető 

e) Az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő               
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható          
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek            
továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy                
szerződésen alapul, és automatizált módon történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások             
jogait, szabadságát. 
 
f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni kívánt jogos              
érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon             
személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem              
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű             
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival            
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez         
kapcsolódnak. 

 

9. A jogorvoslat joga 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése kapcsán             
jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kérésire, észrevételeire megítélése szerint nem, vagy nem             
megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti hatósághoz panasszal            
fordulni. 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

● megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 
● cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 
● e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
● telefon:  (1) 391 1400 

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni,           
amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai Unió            
kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, előzetesen az           
Adatkezelőnél érdeklődjön az info@adrenaline.hu e-mail címen, vagy a +36709421114         
telefonszámon, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései tekintetében a szükséges           
információk nála állnak rendelkezésre.  

Az Adatkezelő elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek megvalósítása           
mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedik a felmerült kérdések tisztázására,             
illetve a megállapított sérelem orvoslására és a megállapításokról, valamint a tett intézkedéseiről,            
továbbá amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz, a hozzá           
fordulásától számított legfeljebb 1 hónapon belül tájékoztatást nyújt.  

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezeléssel            
összefüggő belső folyamatai, illetve az azokat szabályozó normatív előírások változásának          



 

függvényében a szükséges esetekben és mértékben, az érintettek külön előzetes értesítése nélkül            
megváltoztassa.  
 
Esztergom, 2019. 02. 28.  
 
Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem. 
 
A 4.1.; 4.2. valamint a 4.4. pontban megjelölt személyes adataim  fentieknek megfelelő kezeléséhez  
 

          hozzájárulok. 
 
A regisztráció során megadott személyek (pl. gyermek) 4.2. és 4.4. pontban megjelölt személyes             
adatainak kezeléséhez, mint arra jogosult (pl. törvényes képviselő)  

 
hozzájárulok. 

 
 
 
 
 

 

 

 


