ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon az
adatkezelő Eseményein részt vevők jogairól, a személyes adataik kezelésének a rendjéről és
módjáról, a honlapról (https://suhanj6.suhanj.hu, a továbbiakban: Honlap), továbbá a jogorvoslati
lehetőségekről.
I.

ÁLTALÁNOS

INFORMÁCIÓK,

AZ

ADATKEZELŐ,

FOGALMAK

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége
A Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a SUHANJ!
ALAPÍTVÁNY (székhely és postacím: székhelye: 1137 Budapest Radnóti Miklós utca 25.,
adószáma: 18139493-2-41, nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, e-mail
cím: suhanj@suhanj.hu; a továbbiakban: Adatkezelő).
1.2. Irányadó jogszabályok
Az Adatkezelő a tevékenységét az adatkezelés vonatkozásában az Európai Unió és Magyarország
jogszabályainak a hatálya alatt is végzi. Az adatkezelésre az európai uniós állampolgárok
vonatkozásában elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: GDPR).
Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok a díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatások esetén a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően Számviteli
törvény). A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu címen.
1.3. Az Adatkezelő tevékenysége
Az Adatkezelő többek között egyéb sporttevékenység szervezéssel foglalkozik (a továbbiakban:
Szolgáltatás), amelynek keretében lehetőséget biztosít az általa szervezett szabadidős eseményeken,
versenyeken (a továbbiakban együttesen: Esemény) nevezést leadni, érvényes nevezés esetén azon
részt venni a Szolgáltató által meghatározott feltételekkel. A Szolgáltatás részletezése és feltételei a
Honlapon az egyes Események leírásánál/kiírásánál kerül részletezésre.
1.4. A Tájékoztató hatálya, az érintett
Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő azon tevékenységére terjed ki, amelyek során természetes
személyek adatainak (a továbbiakban: Érintett) kezelésére kerül sor a Honlapon keresztül az
Események vonatkozásában.
Jelen Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által vezetett
nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az
adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között
személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit
megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok
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megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. Jelen Tájékoztató tájékoztatásul
szolgál továbbá az Érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.
A Tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő valamennyi szervezeti egységénél az
Eseménnyel összefüggésben folytatott személyes és különleges adatok kezelésére.
A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a
továbbiakban: 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.
A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében Érintett az a személy, aki az
Adatkezelővel kapcsolatba lép, adatait megadja, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez.
Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes
személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes
személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).
Jelen Tájékoztató hatálya az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben a Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
Erre többek között azon esetekben kerülhet sor, ha a Szolgáltatások köre bővül vagy módosul, a
technikai rendszer megváltozik, egyéb szervezési vagy technikai ok ezt szükségessé teszi, illetőleg
azt jogszabály kötelezővé teszi. A Tájékoztató módosítása nem eredményezheti az adott adat céltól
való eltérő kezelését.
1.5. Fogalmak
A GDPR rendelet 4. cikke értelmében:
„1.„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;
2.„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;
3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
4.„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes
adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a
munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy
előrejelzésére használják;
5.„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre
vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések
megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem
lehet kapcsolni;
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6.„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy
földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
7.„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;
8.„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
9.„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;
10.„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;
11.„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;
12.„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;…
14.„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan
sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy
egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;
15.„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;….
18.„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve
a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;…
21. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;
22.„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok
valamelyike alapján érint:
a)az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik
tevékenységi hellyel;
b)az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság
tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;…
24.„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt
a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés
összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek
alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására
jelentett kockázatok jelentőségét;…”
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II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA
2.1. Az adatkezelés elvei
Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az Érintett számára átlátható módon
kezeli. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
Az Adatkezelő biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket
annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.
2.2. Az adatkezelés célja
Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Honlap fenntartása, Szolgáltatás nyújtása, az adott Esemény
lebonyolítása és megszervezése, reklám- és marketing tevékenység folytatása, valamint:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
regisztráció során az Érintett által megadott adatok rögzítése;
a Szolgáltatások biztosítása, a Honlap elérhetővé tétele;
nevezés és eredmények rögzítése,
az Események lebonyolítása,
pénzügyi nyilvántartások vezetése,
piackutatás, továbbá statisztikás és elemzések,
marketing és PR, reklám tevékenység,
hírlevél küldése,
díjfizetés ellenében nyújtott Szolgáltatások esetében díj kalkulálása, megfizetése,
jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése,
jogi kötelezettségek teljesítése,
az Eseményen készült fénykép- és videofelvételek kezelése, felhasználása
kedvezmény biztosítása esetén a kedvezmény összekapcsolása az Érintettel.

Az Adott Eseményre való nevezéssel, regisztrációval az Érintett szerződést köt a meghatározott
szolgáltatások teljesítésére. A hírlevélről történő leiratkozás nem érinti az adott nevezéssel létrejött
szolgáltatás teljesítését, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb jogokat és kötelezettségeket.
2.3. Az adatkezelés jogalapja
Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása. Az Adatkezelő az Érintettek adatait
kizárólag az Érintett adatszolgáltatása alapján, az Érintett hozzájárulása alapján kezeli. A
hozzájárulás önkéntes, az Érintett a hozzájárulását a regisztrációval, adatai megadásával, a jelen
Tájékoztató elfogadásával adja meg.
Az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ekkor tudomásul veszi, hogy az
ebből eredő esetleges károkért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.
Abban az esetben, ha az Érintett az adott Esemény lebonyolítását követően az adatainak a törlését
kéri, nem kerül automatikusan törlésre az eredménylistáról, az onnan való törlést külön kell írásban
jelezni az Adatkezelő felé.
Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
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Amennyiben az Érintett az Adatkezelő díjfizetéshez kötött szolgáltatását veszi igénybe, az
adatkezelés célja a díj fizetése, beszedése, Szolgáltatás nyújtása. A felek között ebben az esetben
szerződés jön létre, amelyre a Polgári Törvénykönyv és az Általános Szerződési Feltételek szabályai
az irányadók. Ebben az esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az Érintett által
kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.
Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)
III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS
FOLYAMATA
3.1. Az adatok felvétele
Az Adatkezelő az adatokat az Érintettől veszi fel. Az adatkezelés minden esetben önkéntes.
3.2. A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő az Érintett alábbi adatait kezeli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

felhasználó neve
email címe
lakóhelye (ország és helység)
a számlázási címe
születési hely, idő
neme
telefonszám
eredmények és az Eseményen készült fotók, videók
időméréses Esemény esetén az ezzel kapcsolatos adatok (pl. időeredmény, megtett
távolság, helyezés)
az Események szervezésével kapcsolatos adatok (regisztrációs vagy rajtszám, nevezések
visszaigazolása, stb.)
azon Érintett esetében, aki önkéntes bevallásos alapon fogyatékkal élő kedvezményt vesz
igénybe, ennek a tényét, mely adat alkalmas arra, hogy az adott személy egészségi
állapotára vonatkozó következtetést lehessen levonni.

Az adatok megadása minden esetben önkéntes.
A fogyatékossággal élő nevezők díjfizetési kedvezményt kapnak, illetve van olyan versenyszám,
ahol csak ők indulhatnak. Mindezek okán az érintett nevezőknél nyilvántartjuk az önként megadott
fogyatékosság tényét, mint a kedvezmény alapját, a fogyatékosság típusát azonban nem. Azzal, hogy
az Érintett önként bejelöli a nevezés során, hogy fogyatékossággal élő, kifejezetten hozzájárul, hogy
ezt az adatát is az Adatkezelő kezelje. Kerekesszékes és handbike-os versenyzőink külön
eredménylistába kerülnek. Ezek az adatok alkalmasak az egészségi állapotra vonatkozó
következtetés levonására. Ezektől eltekintve más különleges adatot az Adatkezelő nem kezel vagy
tart nyilván.
Díjfizetéshez kötött Szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok: Az Adatkezelő a díjfizetéshez
kötött szolgáltatások esetén kezeli az adott szolgáltatásra, a fizetendő díjra, és a díjfizetés módjára
vonatkozó adatokat, a szolgáltatás nyújtása, elszámolás céljából.
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3.3. Az adatkezelés folyamata
Az Érintett a Honlapon önként regisztrálhat az Eseményre. Amennyiben az Érintett regisztrál,
önként megadja az adatait, megismeri és elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatót, úgy onnantól
kezdve az adatait az Adatkezelő kezeli a jelen Adatkezelési tájékoztatóban és a jogszabályokban
meghatározottak szerint.
Az eredménylistán szereplő adatok (név, teljesítés dátuma, időpontja), illetve az Eseményeken
készült felvételek (fényképek, videók) marketing/pr/reklám célra történő felhasználása 30 évig
lehetséges, az Érintett egyéb kezelt adatainak a törlését követően is. Abban az esetben, ha az
Érintett az eredménylistán nem kíván szerepelni, vagy kéri az Eseményen csak róla készült fotó
törlését, úgy azt az suhanj@suhanj.hu email címre küldött direkt és kifejezett nyilatkozatával teheti
meg.
Az Érintettek bármikor jogosultak arra, hogy kérjék az előző bekezdésben szereplő adatokon
túlmenően az egyéb személyes adataik törlését az suhanj@suhanj.hu email címre küldött, direkt és
kifejezett nyilatkozattal. Ebben az esetben az ebből eredő károkért Adatkezelő felelősséget nem
vállal.
IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
4.1. Szolgáltatások nyújtása
Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő kezeli a Honlappal, a Szolgáltatások igénybevételével és az
Esemény megszervezésével, lebonyolításával és teljesítésével kapcsolatos adatokat. Az Adatkezelő
kezeli az Érintett regisztrációját, biztosítja a Szolgáltatások igénybevételét.
Kezelt adatok köre: Az Érintett valamennyi, a Honlap és a Szolgáltatások, Események
használatához és lebonyolításához szükséges adata.
Az adatkezelés célja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Az

az Érintett személyének azonosítása, az Érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
regisztráció, az Érintett által megadott adatok rögzítése;
a weboldal szolgáltatásainak biztosítása, a weboldalak elérhetővé tétele;
piackutatás; analitikák készítése,
Esemény megszervezése, lebonyolítása,
eredmények rögzítése,
jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
jogi kötelezettségek teljesítése,
adatkezelés

jogalapja:

Az

adatkezelés

jogalapja

az

Érintett

hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Érintettek bármikor önként nevezhetnek Eseményre, így a
nevezés során megadott adataik kezelése az adott Esemény fennállása alatt és azt követően a Ptk.ban irányadó elévülési időn belül történik, célhoz kötötten.
A fenti eseteket követően az Adatkezelő abban az esetben kezeli tovább az Érintett személyes
adatait, ha az arra okot adó körülmény esetén a szolgáltatáshoz kapcsolódó jogi igény
érvényesíthetőségének lehetősége még fennáll.
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Hírlevél küldése esetén az arról való leiratkozásig kezeli az Érintett email címét az Adatkezelő.
4.2. Díjfizetéshez kötött szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés
Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett díjfizetéshez kötött szolgáltatást vesz igénybe, az
Adatkezelő kezeli az adott szolgáltatásra, a fizetendő díjra, és a díj fizetésére vonatkozó adatokat.
Kezelt adatok köre: Az Érintett felhasználóneve, neve, e-mail címe, az adott Szolgáltatásra és a
díjra vonatkozó adat. Az Adatkezelő bankkártya adatokat nem tárol vagy kezel.
Az adatkezelés célja:
•
•
•

díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatások esetében díj kalkulálása, megfizetése;
jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
jogi kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, fizetés esetén a
Számviteli törvény.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az Érintett azt kéri, vagy tiltakozik
az adatok kezelése ellen. A bizonylatokkal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a Számviteli törvény
alapján nyolc évig kezeli.
4.3. Marketing, reklám és PR tevékenység
Az adatkezelés leírása: Marketing, reklám és PR tevékenység végzése
Kezelt adatok köre: Az Érintett email címe, Eseményen történő részvétele, Eseményen készült
fotók és videók.
Az adatkezelés célja:
•
•
•
•
•

statisztikai és egyéb elemzések készítése a Szolgáltatás javítása céljából,
akciók előkészítése,
célcsoport képzése,
e-mailben hírlevél és/vagy reklám küldése,
az Eseményen készült fotó/kép/video anyag szabad felhasználása ellenszolgáltatás nélkül,
reklám/marketing célra.

Az Érintett nevezése az adott Eseményre önkéntes. Az adatai megadása szintén önkéntes. Érintett
az Eseményre való nevezéssel és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató önkéntes elfogadásával
kifejezetten és önként hozzájárul ahhoz, hogy az Eseményen esetlegesen róla készült fényképeket
és videófelvételeket az Adatkezelő reklám, marketing és PR tevékenység céljából szabadon, külön
ellentételezés nélkül felhasználja a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az Érintett azt kéri, vagy tiltakozik
az adatok kezelése ellen. Az eredménylistán történő adatok feltűntetése (név, teljesítés dátuma,
időpontja), továbbá az Eseményeken készült felvételek felhasználása 30 évig lehetséges, az Érintett
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regisztrációjának a törlését követően is. Abban az esetben, ha az Érintett az eredménylistán nem
kíván szerepelni, vagy a róla készült fotók, videók törlését kéri, úgy azt az suhanj@suhanj.hu email
címre küldött direkt és kifejezett nyilatkozatával teheti meg.
Az Érintett a nevezésével és a jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy
a számára az Adatkezelő hírlevelet, reklám és/vagy marketing megkeresést küldjön. A hírlevélről
az Érintett bármikor szabadon leiratkozhat, illetve ezt a hozzájárulást visszavonhatja a
suhanj@suhanj.hu email címre küldött kifejezett és direkt üzenettel.
V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
5.1. Adattovábbítás
Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az
Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében –
hozzájárult, vagy az adattovábbításra az Adatkezelő megfelelő törvényi jogalappal rendelkezik.
Az Érintett által megadott adatok megismerésére a Társaságon belül azok jogosultak, akik a
nevezéssel és az Események szervezésével, valamint az ügyfélkommunikációval kapcsolatos
feladatokat látják el, illetőleg az adatok, a Honlap karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését
végzik.
5.2. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság
követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó
jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók,
és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük,
feladatuk ellátása érdekében szükségük van.
Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére
jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A
megnevezett
személyek
az
adatokat
kötelesek
bizalmasan
kezelni.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében a tőle elvárható módon
és körben gondoskodik különösen:
A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver
és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati
védelem);
b) Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a
rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről
(tükrözés, biztonsági mentés);
c) Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
d) Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről.
a)

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk
használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az
adatok
rögzítésének
módjától,
kötelesek
biztonságosan
őrizni
és
védeni.
5.3. Technikai adatok, analitika és cookie-k
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Amennyiben az Érintett meglátogatja a weboldalt, a weboldalhoz kapcsolódó rendszer
automatikusan rögzíti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve
egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát.
Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése
kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k
az Adatkezelőt, mint a weboldal üzemeltetőjét segítik a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a
weboldal szolgáltatásait az Érintettek szokásainak megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak
továbbá arra, hogy
•
•
•

megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie,
emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk
felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben
az Érintett elvárásai szerint működjön, az Érintett könnyen megtalálja a keresett
információt.

Amennyiben a Honlapon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg
különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az
Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen
adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak
tájékoztatást.
A sütik/cookiek egy olyan kis adatcsomagot jelentenek, amit az internetes szolgáltatások a
böngészőben tárolnak el. Ez ma már rengeteg honlap működéséhez elengedhetetlen technológia,
amit minden böngésző támogat. Ezek segítségével lehet például bejelentkezni egy oldalra, vagy
személyre szabott információt elérni az interneten.
A Honlap a minél jobb működése érdekében sütiket használ. Ezt a számítógépéről, illetve használt
böngészőjéből bármikor törölheti. A különböző böngészők sütijeit a következő oldalakon tudja
törölni: Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
Amennyiben nem fogadja el a sütiket, nem tudjuk garantálni a Honlap megfelelő működését.
Amennyiben az „Elfogadom” gombra kattint, elfogadja a sütik használatát.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Analytics cookie-t, melynek segítségével a weboldal látogatottsági
statisztikáit gyűjti.
Az Adatkezelő alkalmaz Facebook remarketing kódot, amely segítségével a Honlapra látogatókat
később a Facebookon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat
használ, ezáltal válik azonosíthatóvá a Facebook számára, hogy az adott látogató meglátogatta a
Honlapot.
Az Adatkezelő alkalmaz Google Adwords Remarketing cookie-t, amely a fenti Facebook
remarketing cookie-hoz hasonlóan azt teszi lehetővé, hogy a Weboldal látogatói számára a Google
hálózatán később hirdetések jelenjenek meg.
Az Érintett beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet,
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vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a
böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.
5.4. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni.
Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a
kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.
Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával
jogosultak. Az Adatkezelő az általa igénybe vett adatfeldolgozók adatait közzéteszi. Az Adatkezelő
az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
•

•
•

•
•

tárhelyszolgáltatás: Digital Ocean LLC, 101 Avenue of the Americas, 10th floor New York,
NY 10013, Egyesült Államok. Adatközpont lokáció: EU/Frankfurt am Main, elérhetőség:
contact@digitalocean.com, nyilatkozatok: https://www.digitalocean.com/legal/gdpr
regisztrációs felület: Vroman Inc., (formsite.com) 202 Washington St. Ste. 11, Downers
Grove, Illinoi 60515, US
szervezési, lebonyolítási, reklám, pr és marketing feladatok: SUHANJ! Nonprofit Kft.
(1136 Budapest, Tátra utca 12/b 3. emelet 1., adószám: 25516193141, cégjegyzékszám: 01
09 279635)
Bór Bence, videó felvétel, egyéni vállalkozó videós
Az Eseményeken abban az esetben, ha chipes időmérés történik, akkor az időmérést
végző partnerünk számára az adott Eseményen részt vevőknek az időméréshez szükséges
személyes és nevezési adatai kerülnek átadásra, célhoz kötötten, időmérés és rögzítés
céljából. Az időmérő partnertől az Esemény alatt, illetve az Eseményt követően adatot
kapunk a mért időadatról és a vélelmezett eredménylistáról.

Egyéb információk a kapcsolattartási adatokkal és a rendezvényen készült fénykép-és
videofelvételekkel összefüggésben Az elkészült felvételeket az Adatkezelő a későbbiekben
marketing-és kommunikációs célokra felhasználhatja. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos
jogait az adatkezeléssel összefüggésben az általános adatvédelmi rendeletben (2016/679 európai
parlamenti és tanácsi (EU) rendelet) foglalt szabályok szerint gyakorolja. A megadott hozzájárulást
a suhanj@suhanj.hu email címen van lehetőség visszavonni.
5.5. Az adatkezelés időtartama, helye
Az Adatkezelő az adatok törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy
a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.
Az Adatfeldolgozó a regisztráció során megadott adatokat a rendezvény végét követően a későbbi
esetleges jogérvényesítés okán a Ptk-ban megjelölt elévülési időn belül tárolja, utána az összes
adatot töröl a szervereiről. A kép-és videofelvételeket az adatfeldolgozók a saját eszközeikkel
készítik, az adatokat a saját eszközein tárolják, majd az Esemény után az adatokat az Adatkezelőnek
átadják. Az Eseményről készült fénykép-és videofelvételeket az Adatkezelő a saját szerverein
tárolja, az Érintettje által megadott hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az Eseményt követő
30 évig. A fénykép-és videofelvételek egy része az Esemény után többek között elérhető lesz az
Adatkezelő közösségi média felületein, illetve az Esemény Honlapján.
Az elektronikus fizetéshez kapcsolódó személyes adatokat a törlést követő 60 napig is kezelhet a
Szolgáltató annak érdekében, hogy a fizetéssel kapcsolatban a törlést követően esetlegesen
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felmerülő kérdésekre válaszolni tudjunk, a fizetéssel kapcsolatban felmerülő esetleges hibát
utólagosan is korrigálni tudjuk.
Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését
jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
b. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását
visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő az adatokat minden esetben
törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha azt jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja.
c. Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.
d. Amennyiben az adatkezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a
jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá és bizonyítottá válik.
e. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály
alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az
Adatkezelő az adatokat törli.
5.6. Adatvédelmi incidensek kezelése
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. Az Adatkezelő
az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek
jogaira és szabadságaira nézve.
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó
intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett
jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az
érintettet az adatvédelmi incidensről.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
6.1. Az érintettek jogai
Tájékoztatás (hozzáférés): Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről
tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az Érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az
adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az Érintett az
adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az Érintett
kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítés: Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat
helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonása: Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez
adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg,
amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
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Korlátozás: Az Érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:
a. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;
b. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely
tagállam
fontos
közérdekéből
lehet
kezelni.
Tiltakozás: Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének
érvényesítésén alapul, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben 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. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatóság: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált
módon történik. Az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a
személyes
adatok
más
adatkezelőhöz
történő
közvetlen
továbbítását.
6.2. Az Érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése
Az Adatkezelő az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. A
jelen Tájékoztató a weboldal honlapján is elérhető, amelynek tényére és elérhetőségére az
Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja.
Az Érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek
valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhez, illetve emailt küldhet a suhanj@suhanj.hu e-mail
címre. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről,
és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről 30 napon belül
tájékoztatja az Érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett
intézkedést, vagy az Érintett által kért tájékoztatást.
Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez
szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett
jogorvoslati lehetőségeit.
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Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.
Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az
Érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a
kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
6.3. Jogorvoslat
Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést
szüntesse meg, az adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az
Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az Érintettet
tájékoztatja.
Az Érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.
Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.
Jelen Adatvédelmi tájékoztató 2022. június 05. napjától hatályos.
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