ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
www.duna-korzo.hu weblaphoz és a Dunakörző rendezvényhez
Hatályos: 2019. december 31-től
BEVEZETÉS
1. Ön a www.duna-korzo.hu weblap (a továbbiakban „Weblap”) adatvédelmi
tájékoztatóját olvassa.
2. A Weblapot bárki jogosult meglátogatni, illetve használni, azon böngészni (a
továbbiakban: „Felhasználó”).
3. A Weblapot a Pál Balázs (székhelye: 1031 Budapest, Gladiátor utca 33.., adószáma:
, Szervező) hozta létre, üzemelteti, karbantartja és folyamatosan frissíti. Az oldal
tartalmának fejlesztésében közreműködik a Budapesti Triatlon Szövetség.
4. A Weblap célja, hogy népszerűsítse a Dunakörző 2020 futóversenyt (a továbbiakban
„Rendezvény”), a Rendezvény eseményeiről részletes tájékoztatást nyújtson az
érdeklődőknek. Ezen kívül a Budapesti Triatlon Szövetség további rendezvényeiről is
tájékoztatást nyújt.
5. A Weblapon a Rendezvényre regisztrálni lehet a név, e-mail cím, telefonszám
csapatnév és a csapat adatainak megadásával (a továbbiakban „Nevezés”).
Adatkezelés a Weblapon csak abban az esetben történik, amennyiben a Felhasználó
az egyes eseményekre regisztrál. A sikeres Nevezésról e-mailt küldünk a nevező által
megadott e-mail címre. A sikeres Nevezés eredményeképpen a Felhasználó részt tud
venni a Rendezvényen.
6. A SZERVEZŐ mint adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban:
„tájékoztató” vagy „szabályzat”) szerint kezeli az Ön mint az adatkezelés
érintettjének és az adatkezelésben közreműködő Felhasználónak személyes adatait
(a továbbiakban mint „érintett” vagy „szolgáltatást igénybe vevő”). A SZERVEZŐ
adatkezelései megfelelnek a hatályos jogszabályokban és jelen szabályzatban foglalt
előírásoknak.
7. Amennyiben jelen szabályzat bizonyos részei nem érthetőek, vagy kérdései merülnek
fel, kérem, forduljon a SZERVEZŐ munkatársaihoz bizalommal a jelen szabályzat
Kapcsolat fejezetében rögzített elérhetőségeinken.
8. A SZERVEZŐ kizárólag jelen szabályzatban rögzített adatkezelésekhez és az ott
meghatározott adatkezelési célokra kezeli személyes adatait. Adatait csak a
szükséges mértékben, ideig és módon kezeljük, mivel kiemelten fontosnak tartjuk az
Ön magánszféráját és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Adatainak biztonságban tartása érdekében a SZERVEZŐ megtesz minden szükséges és
elérhető biztonsági intézkedést mind technikai értelemben, mind az adatkezelésben
közreműködő személyek eljárása, ill. tevékenysége szerint.
9. Jelen tájékoztató ismerteti a Weblap adatkezeléseinek részleteit és szabályait,
amelyek mind az adatkezelőkre, mind az adatkezelésekben közreműködő partnereire
irányadóak.
10. A SZERVEZŐ a fenti személyes adatokat elsősorban azért kezeli, hogy a
Felhasználóval, mint szerződéses partnerrel kötött szerződést teljesítse. A

szerződéses kapcsolat alatt jelen esetben a Weblap használatát (Nevezés) kell érteni,
ahol a SZERVEZŐ szolgáltatja a Weblapon az Esemény regisztrálási lehetőségét, a
Felhasználó pedig használja a Weblapon az ilyen regisztrációt, mint a Dunakörző 2020
futóversenyben való részvételt. A szolgáltatás nyújtása (Nevezés) kapcsán
megvalósuló adatkezelésben több személy, illetve szereplő vesz részt. Az Ön
személyes adatai kapcsán megvalósuló adatkezelés során az adatkezelő a SZERVEZŐ.
11. Az „Adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, aki a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
12. Az „Adatfeldolgozó” az a külső (adatkezelőtől eltérő) természetes vagy jogi személy,
aki az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel, és többnyire csak
utasításokat hajt végre, ill. az adatkezelés szempontjából nem hoz döntéseket, ill.
nem az adatfeldolgozó határozza meg az adatkezelés eszközeit.
13. Az adatkezelésért a szolgáltatást igénybe vevők felé elsősorban az adatkezelő, azaz a
SZERVEZŐ tartozik felelősséggel. Az adatfeldolgozó csak akkor tartozik kártérítési
felelősséggel, amennyiben az adatfeldolgozóra vonatkozó szabályokat szegte meg,
vagy nem követte az adatkezelő jogszerű utasításait. Az adatkezelő által elkövetett
hibákért kizárólag maga az adatkezelő felel.
14. Ön az adatkezeléssel szemben tiltakozhat: Ön mint az adatkezelés érintettje jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő, vagyis a SZERVEZŐ 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. A
látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvény futóverseny számában való részvétel
elengedhetetlen feltétele a weblapon szereplő űrlap kitöltése.
AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
A Weblap (Nevezés) működtetésével összefüggő adatkezelés
Az adatkezelés célja
A Weblap a bevezetésben leírtak szerint alapvetően azt a célt szolgálja, hogy Ön minél
szélesebb körű információkat kapjon a Dunakörző 2020 eseményeiről. Az adatkezelés az
egyes eseményekre történő regisztrálás, vagyis az Nevezés működtetésének érdekében
szükséges. Az Ön által megadott telefonszámon a SZERVEZŐ munkatársai felkereshetik Önt
elsősorban azzal a céllal, hogy érdeklődjenek a Rendezvény egyes eseményein történő
részvételi szándékáról.
Az adatkezelés várható hatása a szolgáltatást igénybe vevőre (érintettre)
Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem
hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot.
Az adatkezelő és elérhetőségei: info@duna-korzo.hu
Az adatkezeléssel érintett személyek, érintettek köre és típusa
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A fenti adatkezelésben az adatkezelő: Pál Balázs EV.
Székhely és levelezési cím: 1031 Budapest, Gladiátor utca 33.
E-mail cím: info@duna-korzo.hu
Web: www.duna-korzo.hu

Az Nevezés által nyújtott funkciók igénybe vevői azok, akik regisztrálnak a Rendezvényre. Az
adatkezelés szempontjából azt a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát
kezelik. Ebben az adatkezelésben az érintettek az Nevezést sikeresen megvalósító
személyek.
A kezelt személyes adatok
Az Ön alábbi személyes adatait kezeli a SZERVEZŐ az Nevezés működtetése érdekében: Az
Esemény regisztrálást sikeresen végrehajtó Felhasználók személyes adatai:
Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím, telefonszám, továbbá minden olyan adat, amely az
Nevezés használata érdekében a kommunikáció és a rendezvény folytatásához szükséges
lehet.
A 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatainak kezelése
A SZERVEZŐ az Nevezés során 16. életévüket be nem töltött gyermekek személyes adatait is
kezelheti, amennyiben 16 életévét be nem töltött gyermek regisztrál a Weblapon egy
eseményre.
A SZERVEZŐ adatkezelőként 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatait kizárólag
a szülői felügyeletet gyakorló személy előzetes engedélye alapján kezelheti. A szülői
felügyeletet gyakorló személy engedélyét az adatkezelő nyilatkozat formájában (szkennelve,
nem szükséges eredeti) kéri be, amely nyomtatvány az adatkezelés időtartama alatt
megőrzendő.
Adatkezelés jogalapja
Az Ön adatainak kezelése az Nevezés funkció megfelelő működtetéséhez szükséges.
Személyes adatait kizárólag az Nevezés működtetésével összefüggésben kezeljük. A
SZERVEZŐ és a Felhasználó között szerződés jön létre a Weblap Nevezés funkciójának
használata tekintetében. A felek közötti szerződés alapján a SZERVEZŐ az Nevezést nyújtja a
felhasználónak, aki az Nevezést használja, a Weblap Általános Felhasználási Feltételeinek
elfogadását követően.
A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) b) alapján, ha az adatkezelés olyan
szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §
alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai
kezelésére.

Az Ön szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatain kívül a SZERVEZŐ a jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján
személyes adatai az általános 5 éves elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy a
SZERVEZŐ szerződéssel összefüggésben érvényesíthesse jogos érdekeit.
Ennek a jogalapja a GDPR 6. cikk (1) f) pontja, amely alapján az adatkezelés az adatkezelő
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
Ki férhet hozzá a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adataihoz
A szolgáltatást igénybe vevő fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést végző
SZERVEZŐ és munkatársai férhetnek hozzá.
Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók
férnek hozzá:
a) Tárhelyszolgáltató:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár
Budai út 9-11.
b) Szoftver fejlesztő:
Formsite
Copyright Agent
PO Box 218
Downers Grove, IL 60515
Hol tároljuk a szolgáltatást igénybe vevő (érintett) személyes adatait
A SZERVEZŐ a szolgáltatás igénybe vevő személyes adatait külső tárhelyszolgáltató
szerverein tárolja.
A szolgáltatást igénybevevő(érintett) köteles-e a személyes adatait megadni:
Ön nem köteles személyes adatait megadni, a Weblapot Nevezés nélkül is használhatja, ez
esetben személyes adatokat a Weblap nem kezel.
Adatkezelés és tárolás ideje
A SZERVEZŐ az Ön személyes adatait legrövidebb ideig, annak az eseménynek a befejezéséig
tárolja, amire Ön regisztrált. Továbbá, a SZERVEZŐ a jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges személyes adatait kezelheti. Ennek alapján személyes adatai az általános 5 éves
elévülési ideig kezelhetők abból a célból, hogy az igénybe vett szolgáltatásokkal
összefüggésben érvényesíthessék jogos érdekeiket.

A személyes adatok továbbítása harmadik országba
Az Ön személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országba. Harmadik ország
alatt azokat az országokat értjük, amely országok nem tagjai az Európai Uniónak.
© 2020 Dunakörző. Jelen dokumentum tartalma szerzői jogi oltalom alatt áll, amelynek
felhasználására és ennek engedélyezésére a Budapesti Sportszövetségek Uniója (SZERVEZŐ)
kizárólagosan jogosult. A SZERVEZŐ előzetes, kifejezett és írásbeli engedélye nélkül a
tartalom akár részben, akár egészben történő átvétele vagy egyéb felhasználása nem
megengedett. A jogsértő felhasználás ellen a SZERVEZŐ minden
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás az adatkezelés kapcsán
Az Ön személyes adatainak kezelése kapcsán sem automatizált döntéshozatal, sem
profilalkotás nem valósul meg.
ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSE MARKETINGTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATBAN
Az adatkezelés célja
A SZERVEZŐ az Nevezést végrehajtó Felhasználóknak (akár hírlevél formájában)
programlehetőségeket kínál, melyek jelentős része ingyenesen (belépési díj nélkül)
látogatható. Ugyanakkor, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy az értesítések olyan
programlehetőségek is megjelennek, amelyek esetében belépési díjat kell fizetni. A belépési
díj ellenében látogatható programok, rendezvények miatt az Önnek küldött értesítések úgy
minősülhetnek, hogy marketing célú anyagokat juttatunk el Önhöz.
A fentieken túl, a SZERVEZŐ az Nevezést végrehajtó Felhasználóknak (akár hírlevél
formájában) híreket küld, illetve felméréseken történő részvételre szóló meghívásokat küld
az érintettek számára
(az előző két bekezdésben foglalt értesítések a továbbiakban együtt „Hírlevél”).
Tájékoztatjuk, hogy az ilyen, marketing célú adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és a
hozzájárulását bármikor, a SZERVEZŐnek írt e-mailben vagy postai úton küldött levélben
visszavonhatja (lsd. 2.2. pont). Amennyiben a Hírlevél küldéséhez történő hozzájárulását
visszavonja, abban az esetben nem fogunk Önnek értesítéseket küldeni az eseményekről.
A marketing célú levélküldéssel összefüggésben a SZERVEZŐ kezeli az érintettek elektronikus
elérhetőségének adatait.
Az adatkezelés várható hatása az érintettekre
Az érintett számára az adatkezelés nem eredményez semmilyen különös hatást, ill. nem
hordoz semmilyen kiemelkedő kockázatot. Az adatkezelés kapcsán a hírlevélre feliratkozót
kb. havi gyakorisággal keresi meg az adatkezelő SZERVEZŐ sporteseményekről szóló
tájékoztatás kiküldésével. A Hírleveleket e-mail címére küldjük elektronikus formában.

Az adatkezelő és elérhetőségei
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A fenti adatkezelésben az adatkezelő: Pál Balázs EV.
Székhely és levelezési cím: 1031 Budapest, Gladiátor utca 33.
E-mail cím: info@duna-korzo.hu
Web: www.duna-korzo.hu

A Felhasználók közül az Nevezést végrehajtó és egyben a Hírlevélre feliratkozó Felhasználók
azok, akiket a SZERVEZŐ marketing anyagokkal keres meg. Az adatkezelés szempontjából azt
a személyt nevezik „érintettnek”, akinek a személyes adatát kezelik.
A kezelt személyes adatok
Érintettekről az alábbi személyes adatokat kezeli a SZERVEZŐ:
Személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév
Kapcsolattartási adatok: e-mail cím
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik. A hozzájárulás megadása
elektronikus formában a Weboldalon keresztül történik.
A személyes adatok kezelése jogszerű a GDPR 6. cikk (1) a) alapján, ha az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §
alapján az adatkezelő jogosult az adatkezeléssel összefüggésben a személyes adatai
kezelésére.
Ki férhet hozzá a felhasználó (érintett) személyes adataihoz
A hírlevélre feliratkozó felhasználó fent meghatározott személyes adataihoz az adatkezelést
végző SZERVEZŐ és munkatársai férhetnek hozzá.
Továbbá az érintett fent meghatározott személyes adataihoz az alábbi adatfeldolgozók
férnek hozzá:
Tárhelyszolgáltató:
Webonic Kft.
8000 Székesfehérvár
Budai út 9-11.

