ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a "FutaFöld” Sport Egyesület (továbbiakban: FutaFöld SE) által szervezett eseményeken és online
regisztráció során kezelt személyes adatokról
A FutaFöld SE a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai
Parlament és a tanács természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) tiszteletben tartása
mellett végzi. Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk a
személyes adatainak kezeléséről. A 18. életévét be nem töltött gyermek személyes adatainak
kezeléséhez szükséges a törvényes képviselő elfogadói nyilatkozata, melyet az adatkezelési tájékoztató
ismeretében adhat meg.
Az adatkezelő neve: "FutaFöld” Sport Egyesület (www.futafold.hu)
Az adatkezelő címe: 7762 Pécsudvard, Felszabadulás útja 68/B
Az adatkezelő elérhetőségei: e-mail: futafold@gmail.com, telefon: (20) 35-700-35
Az adatvédelmi tisztségviselő: A kezelt személyes
adatok

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés
jogalapja

Az adatkezelés
időtartama

Az adatkezelés megkezdéséhez előzetes tájékoztatás, illetve a 18. életévét be nem töltött gyermek esetében a törvényes
képviselő, míg a 18. életévét betöltött gyermek és a törvényes képviselő esetében saját írásbeli tudomásul vétele
szükséges.

Futó adatai:
Név, rajtszám,
születési hely és idő,
neme, lakcím - város,
e-mail cím,
telefonszám, a
versenytáv
teljesítésének ideje,
bankszámlaszám.

A futó e-mail címe

A futó adatainak
nyilvántartása és
megőrzése szükséges:
- az események
megszervezéséhez,
- az eseményekre
történő nevezés
lebonyolításához,
- a rajtszámok és mezek
biztosításához,
- a hivatalos időmérő
rendszerek megfelelő
üzemeltetéséhez,
- a nyilvántartásokhoz
és
létszámellenőrzésekhez,
- az aktuális
rendezvénnyel
kapcsolatos
tájékoztatáshoz.
- a pénzügyi teljesítések
nyilvántartásához.
Rendezvényekkel
kapcsolatos
jövőbeni
tájékoztatás céljából.

Szerződés
teljesítéséhez
(nevezéssel létrejövő
jogviszony) szükséges.

A szerződés
teljesítéséhez
kapcsolódó adatokat
az eseményt követő 5.
évig megőrizzük.

A 18. év feletti futó 5
év
vagy
a
önálló, vagy 18. év hozzájárulás írásbeli
alatti futó esetében a visszavonásáig.

Versenyeken elért
eredmények.
Eseményeken készült
fotók és
videófelvételek.

Törvényes képviselő
adatai:
Név, születési hely és
idő, Bankszámlaszám
(banki utalás esetén).

Az eredmények, fotók
és videófelvételek
FutaFöld SE honlapján
és közösségi oldalán,
továbbá az esemény
közvetítésével,
reklámozásával
kapcsolatos egyéb
online és offline (pl:
televíziós közvetítés,
szórólap stb.)
felületeken való
közzététele.
A 18. éven aluli gyermek
törvényes képviselete a
versenyre
történő
nevezés során pénzügyi
teljesítések
nyilvántartása.

törvényes képviselő
írásbeli hozzájárulása.
A FutaFöld SE jogos A eseményt követő 5
érdeke.
évig.

Szerződés
teljesítéséhez
(nevezéssel létrejövő
jogviszony) szükséges.

A szerződés
teljesítéséhez
kapcsolódó adatokat
a versenyt követő 5.
évig megőrizzük.

Az adatkezelés során automatikus döntéshozatal és profilalkotás nem történik. A rendezvények
szervezése során néhány adatkezelési művelethez kapcsolódó technikai feladat ellátása miatt
Adatfeldolgozók szolgáltatását veszi igénybe, ami az adatok továbbításával jár az alábbiak szerint:
Az Adatfeldolgozók részletes listáját, kérésre, az Adatkezelő biztosítja.
• weboldal üzemeltető: Webnode AG, azonosító CH - 170.3.036.124-0, székhely Gartenstrasse 3, 6304,
Zug, Switzerland, kapcsolati e-mail: support@webnode.com
• Időmérő rendszer üzemeltetője (amennyiben időmérést alkalmaznak) – A rendszer üzemeltetőjéről
érdeklődjön a verseny szervezőjénél.
Címzettek – ezek a vállalatok, intézmények ideiglenesen kezelik az átadott adatokat a szolgáltatás
elvégzéséig.
• Online és offline reklámokat biztosító média szolgáltatók. – A részletes listát, kérésre, az Adatkezelő
biztosítja.
• Online nevezési rendszer üzemeltetése során az adott eseményt szervező személy vagy szervezet.
• Az adatok harmadik – EU-n kívüli – országba kerülhetnek lásd fenn.

Az érintett jogai:
• Tájékoztatáshoz való jog: az érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a
személyes adatok kezeléséről.
• Helyesbítéshez való jog: az érintett jogosult személyes adatainak helyesbítését kérni, ha az
adatkezelőnél tárolt személyes adatok nem felelnek meg a valóságnak és ezt bizonyítani tudja.

• Hozzáféréshez való jog: az érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől az a róla tárolt személyes
adatokat.
• Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve,
ha az adatkezelés szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány
alapján, illetve jogos érdek alapján történik.
• Hozzájárulás visszavonása: hozzájárulás alapján történő adatkezelés esetén az érintett bármikor
visszavonhatja a hozzájárulását, írásban.
• Tiltakozáshoz való jog: jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történő adatkezelésnél, az
érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak
azonnali hatályú törlését.
• Korlátozáshoz való jog: amennyiben az érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes
adatai kezelésére, az esetben kérheti az adatkezelési folyamat felfüggesztését a kivizsgálás időtartama
alatt.
• Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt
személyes adatokat.
• Panaszt nyújthat be, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 (1) 391-1400, www.naih.hu)
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