EXTREMEMAN KFT

Adatvédelmi Tájékoztató
(egységes szerkezetben)
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Bevezető
Az Extrememan KFT (székhely: 7500 Nagyatád, Korányi u. 15.) mint adatkezelő az adatkezelési
tájékoztatóban részletezettek szerint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („Általános
Adatvédelmi Rendelet”) további a nemzeti jogszabály („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak
megfelelően kezeli.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően és az Érintettek adatait megfelelő szinten kezelje, védje.
Az Extrememan KFT tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat
adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről.
Az Extrememan KFT. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel
kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Extrememan KFT (továbbiakban: KFT) a rendelkezésére álló, a rendelkezésére bocsátott
természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban
kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket,
valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és
más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
Jelen Tájékoztató meghatározza a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikát és mindennapos
gyakorlatot, továbbá lefekteti azt, hogy milyen célokra, és hogyan használja fel a rendelkezésére
bocsájtott adatokat.

1. Az adatkezelő adatai, az adatvédelemért felelős munkatárs
elérhetősége:
1.1 Az adatkezelő adatai, az adatvédelemért felelős munkatárs elérhetősége:
Név: Extrememan Kft.
Székhely: 7500 Nagyatád, Korányi u. 15.
Cégjegyzékszám: 14-09-316070
Adószám: 26166849-2-14
e-mail-cím: extrememan@extrememan.hu
Honlap: www.extrememan.hu
1.2. Az adatvédelemért felelős munkatárs neve, elérhetősége:
Herr Éva; e-mail: extrememan@extrememan.hu

2. Az adatkezeléshez kapcsolódó gazdasági tevékenység bemutatása:
Az Extrememan KFT sportversenyek lebonyolításával, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb
kereskedelmi tevékenységekkel és szolgáltatások nyújtásával foglalkozik.
Főtevékenység: 9319 Egyéb sporttevékenység
A KFT méretei alapján jelenleg a KKV szektorba tartozik.
A KFT személyes adatokat elsősorban a versenyre nevezőkkel, továbbá munkavállalói körében kezel,
valamint a leginkább céges beszállítói oldali kapcsolattartók (természetes személyek) vonatkozásában.

3. A KFT által folytatott adatkezelés általános célja(i) és jogalapjai:
3.1. Az adatkezelés célja:
A KFT különösen az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
 sportolóink („ügyfeleink”) beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 az általunk szervezett események lebonyolítása,
 ügyfeleink tájékoztatása és marketingtevékenységünk biztosítása,
 pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 statisztikák, elemzések összeállítása,
 kedvezményes nevezési lehetőség biztosítása esetén a kedvezményre jogosultak körének
meghatározása és a kedvezmények hozzárendelése az érintett ügyfelekhez,
 eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott hozzátartozó
értesítése,
 szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése.
3.2. Az adatkezelés jogalapja
Figyelemmel arra, hogy KFT több célból is kezelhet személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is
többféle lehet. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak
• az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy
• valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított – akár e rendeletben, akár más
tagállami jogban foglalt – alappal kell rendelkeznie, ideértve az
• adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét,
• az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, amelyben az érintett az egyik fél, vagy
az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez
szükséges;
• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges.
Az Extrememan KFT mint fő– és társszervező által szervezett versenyekre való nevezésével, termékeink
megvásárlásával, megrendelésével, hírleveleinkre és edzésterveinkre való feliratkozásával ön
szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek megvásárlásra.
A szerződés (versenyre nevezés, továbbá a versenyen való részvétel) általános feltételeit a mindenkor
hatályos ÁSZF, a versenykiírás, továbbá a sporttörvény tartalmazza.
A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények
lebonyolítása, eredménylista elkészítése, egyéb vásárlások és szolgáltatások igénybevétele stb.)
szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek az adatok az online nevezési rendszerbe való
regisztráció során kötelezően kitöltendőként jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok
kezelésének alapja az ön hozzájárulása.
Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a marketingcélú emailek és SMS-ek küldéséhez, egyéb versenyekkel valamint szolgáltatókkal való adatcseréhez.
Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor visszavonható. A visszavonás nem akadálya a
versenyeken való részvételnek.
Adatkezelésünk további jogalapja jogi kötelezettségeknek – elsősorban a sporttörvény, továbbá
számviteli és egyéb jogszabályoknak - való megfelelés.

4. A Tájékoztatóban érintett alapelvek, az adatkezelés elvei,
jogszabályok
4.1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell
végezni.
A KFT biztosítja az Érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak
érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.
4.2. Célhoz kötöttség:
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett – különleges adat estén írásban - hozzájárul, vagy
azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat
rendelete elrendeli.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű
módon nem lehetséges elérni.
4.3. Adattakarékosság:
A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.
Az adatok körét a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni.
4.4. Az adatok pontossága és teljessége:
Biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha szükséges – naprakészségét.
A KFT törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek.
A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.
4.5. Korlátozott tárolhatóság:
Tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig
történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az
e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.
A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Biztosítani kell azt, hogy az adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon.
Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon,
az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.
4.6. Integritás és bizalmi jelleg:
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy
károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
A KFT a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz,
feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést
megtesz.

4.7. A Tájékoztató az alábbi hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
Magyarország Alaptörvénye
2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv.
2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR)
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
2004. évi I. törvény a sportról
2012. évi I. tv a Munka Törvénykönyvéről
2003. évi C. tv. az Elektronikus Hírközlésről
2013. évi CLXV. tv. a Panaszokról és a Közérdekű bejelentésekről
2003. évi XCII. tv. az adózás rendjéről
2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
2000. évi tv. a számvitelről
2017. évi CLI törvény az adóigazgatási rendtartásról
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól
Jogszabályok elérhetősége: net.jogtar.hu

5. Az egyes adatkezelések részletezése
5.1. Regisztráció a weboldalra:
Az alábbiakban felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők
megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. versenyekkel
kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. rajtszámozás, kategóriák kialakítása,
kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi
összesítésekhez és a későbbiekben részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor,
illetve nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.
A weboldalunkra történő regisztráció az alábbi adatokat tartalmazza: (extrememan.nevezo.hu):
 név,
 becenév (nem kötelező megadni, a rajtszámon feltüntetésre kerülhet),
 születési dátum,
 nem (férfi vagy női versenyző),
 pólóméret,
 lakcím,
 telefonszám,
 e-mail cím,
 versenyengedély száma,
 chipkód (amennyiben a versenyző saját használatú chipet birtokol),
 egyesület megnevezése,
 az eddigi nagyatádi célbaérkezések száma,
 számlázási adatok (ha azok eltérnek a lakcímtől), és
 (a közeljövőben tervezett) Ötpróba azonosító

A fenti adatok feltétlenül szükségesek számunkra a versenyzők regisztrációjához és nevezéséhez,
illetőleg a későbbi eredménylista elkészítéséhez.
Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink (sportolóink) a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre,
vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Kedvezmények biztosításához (pl. 5 – 10
15 x teljesítő), esetleges versenysorozatok nyilvántartásához (pl. Extreme-tour sorozat), PRtevékenységünkhöz (pl. az adott versenysorozatban legtöbbször indulók megtalálása) szintén
meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes
adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk,
vagyis csak külön kérésre töröljük.
A fentiekkel ellentétben a háromévenkénti felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik
csak kisebb versenyekre neveztek, és több éve nem volt új nevezésük.
A pólóméretet részben azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni,
részben azért, hogy ha későbbi rendezés során pólót is tudunk biztosítani, akkor legyen méretsorozatunk,
amelynek alapján becsülni tudjuk az egyes méretekből szükséges mennyiséget.
5.2. Nevezés:
A nevezéskor a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatokat igényli a nevezési felületünk:
 eddigi legjobb idő, a nevezett versenyen a tervezett idő, BSI azonosító
 váltóversenyek esetén csak a csapatkapitány részletes adatai kerülnek a rendszerbe, a tagoktól
csak a nevet, pólóméretet kérjük el)
Csapatkapitányi nevezés:
Vannak olyan egyéni versenyeink, ahol egy csapatkapitány nevezi be a sportolókat.
Csapatnevezés esetén pedig eleve a csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak
együtt nevezhet, amihez nem várhatjuk el minden tag személyes megjelenését és egyenkénti nevezését.
Ekkor a csapatkapitány regisztrál, az általa felsorolt versenyzők adatai a következők: név, becenév,
születési dátum, nem, versenyengedély száma, chipkód, egyesület
A KFT bizonyos versenyszámoknál megadja a lehetőséget a sportolóknak, hogy másokat is
benevezhessenek versenyeire. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző
ügyfelünk rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez.
5.3. Bankkártyás fizetés:
Versenyeinkre csak bankkártyával lehet fizetni a nevezést.
Partner: OTP Mobil Kft.
Az Extrememan KFT, mint adatkezelő a https://extrememan.nevezo.hu oldalon a felhasználói
adatbázisban tárolt alábbi személyes adatokat átadja az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u.
30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A KFT által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési
tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff
5.4. Bankszámlaszám:
Esetleges további adat, mely a KFT birtokába kerül, a versenyző azon bankszámlaszáma, mellyel a
nevezést fizette. Erre akkor van szükség, ha pl. lemondás esetén valamely összeget vissza kell utalnunk
(fizetnünk) a sportolónak. A bankszámla számokat minden esetben e-mailben kérjük el és kapjuk meg
a nevezőktől.
5.5. Számlázás:
Belső, zárt rendszerben készülnek a számlák, a versenyzők által megadott e-mail címre érkeznek meg.
A számla a számviteli törvény által megkövetelt adatokat tartalmazza.
5.6. ExtremeMan versenyek Facebook és Instagram oldalai:
A Facebookon és az Instagramon nem gyűjtünk és nem rendszerezünk személyes adatot.

5.7. A munkavállalók és az önkéntesek adatainak kezelése és nyilvántartása a munkaszerződés
teljesítése, munkabérek és egyéb juttatások kifizetése, számviteli-, adózási-,
társadalombiztosítási kötelezettségek teljesítése céljából:
 Bejelentett egyszerűsített munkavállalók: munkavállaló neve, TAJ száma, adóazonosító jele
 Önkéntesek adatai: név, pólóméret, telefonszám, e-mail cím (elsősorban az vezetők adatait
ismerjük, ők adják meg a kért információkat, pl. pólóméret, de nem név szerint)
 Közösségi munkát végző középiskolások: Versenyünk több környékbeli középiskolával kötött
szerződést, ők elsősorban a frissítőállomásokon és a versenyirodán vannak jelen. A
frissítőállomásokon dolgozó diákokat jellemzően tanáraik fogják össze. A versenyirodán
dolgozó diákok nevét és a közösségi munkavégzés jogszabály által előírt személyes adatait,
valamint a teljesített szolgálat időtartamát a nevezési iroda mindenkori vezetője tartja nyilván.
5.8. Magyar Triatlon Szövetség licence-állomány listája:
A „2004. évi I. törvény a sportról” továbbá az MTSZ Alapszabálya alapján a versenyek előtt – abból a
célból, hogy ellenőrizni tudjuk, minden egyéni versenyző rendelkezik-e versenyengedéllyel - a
Szövetség (főtitkár) e-mailben megküldi az aktuális licence-állományt.
Ezen licence-állomány a verseny idején a versenyiroda rendelkezésére áll.
A licence-állomány az alábbi személyes adatokat tartalmazza:
 versenyző neve,
 neme (férfi – nő),
 születési dátum,
 chipkód (esetleges, amennyiben a versenyző saját chipet birtokol)
 versenyengedély száma,
 egyesület neve,
 sportorvosi engedély lejáratának dátuma,
 állampolgárság, valamint
 az engedély típusa.
A Szövetségtől kapott utasítás szerint: „Kérem, hogy a kapott szövetségi nyilvántartásokat - a
hatályos adatvédelmi szabályokra tekintettel - a versenyt követő 24 órán belül megsemmisíteni
szíveskedjenek!” az adatok a versenyt követően a KFT-nél helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.
5.9. Marketingtevékenységünk részletezése:
Marketingtevékenysége keretében a KFT
 statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa szolgáltatásait és megalapozza akcióit,
 célcsoportokat képez ügyfélköréből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció érdekelhet, illetve akik
számára az akciókat meghirdeti,
 e-mailben hírleveleket, reklámokat küld ki,
 felhasználhatja az eseményein részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez ügyfeleinknek
minden egyes nevezésükkel kifejezetten hozzá kell járulniuk, és ez a hozzájárulás a nevezés
elengedhetetlen feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint
beazonosítani).
5.10. Adattovábbítás külföldre:
A KFT semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre.
5.11. Adatfeldolgozó partnereink (időmérők és fotószolgáltatók):
Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott versenyen részt
vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az
adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza
nekünk, illetve önállóan feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat.
Időmérést biztosító partnerünknek átadott személyes és egyéb adatok:
 rajtszám,
 név,
 becenév (opcionális, rajtszámra kerül),

 születési dátum,
 nem,
 a lakcímből csak az állampolgárság szerinti ország, város,
 pólóméret,
 versenyengedély száma,
 chipkód, egyesület,
 célbaérések száma,
 legjobb idő.
A cég rajtszámot gyárt, melyen szerepel minden egyéni versenyző beceneve. A verseny folyamán a
szolgáltató honlapján online követhetők a versenyzők: név, rajtszám, egyesület, időeredmények adatai
alapján. A verseny végén eredménylista készül a fenti adatokkal korcsoportonként, nemenként, mely
szintén elérhető a szolgáltató honlapján, melyet természetesen a verseny végén a KFT is megkap.
Időmérőink az adatokat kizárólag a KFT által meghatározott célra és módon dolgozzák fel.
Honlapunkon az egyes események információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt.
Leggyakoribb partnereink:
 Evochip Hungary Sportszolgáltató Kft. (3232, Gyöngyös-Mátrafüred, Hegyalja u.
24/a, http://www.evochip.hu/, info@evochip.hu, (20) 335-2880)
 Egyes versenyeken további időmérőkkel szerződhetünk.
Versenyeink után a fotószolgáltatást végző cég részére átadjuk a nyilvánosan is elérhető rajtlistát,
melyben szerepel a rajtszám, név, becenév, és az ország. A cég a verseny közben fotózza a versenyzőket,
majd leválogatott albummal jelentkezik értékesítési céllal. Mi erről a tényről facebook oldalunkon adunk
hírt.
A felsorolt partnerek kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át.
5.12. Rajt- és eredménylisták:
A nevezést követően a sportolók a nevezési listára kerülnek, mely weboldalunkon elérhető, nyilvános
lista. A lista a következő adatokat tartalmazza: nevezési azonosító, név, születési év, nem, chip,
egyesület, ország, város, célba érkezések száma, legjobb idő Nagyatádon, illetve az a tény, hogy a
sportoló élete első hosszútávú teljesítésére készül-e. A nevezési listákat a nevezés megindulásától
folyamatosan töltjük fel adatokkal.
Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények
tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről.
A rajtlista tartalmazza a versenyző rajtszámát, nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település),
állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját, a nagyatádi célba
érkezések számát, valamint az eddigi legjobb idejét. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel
versenyez.
A nevezési iroda vezetője megkapja a részletes rajtlistát e-mailen, hogy a helyszínen is ellenőrizhető
legyen rajtszám- illetve rajtcsomag átvételekor.
A rajtlista a weboldalon és az esemény előtt készült műsorfüzetben (nyomtatvány) is feltüntetésre kerül.
Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és
kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.
Az időmérést végző szolgáltatótól eredménylista érkezik hozzánk a verseny végeztével, így a mi
általunk korábban megküldött adatok egészülnek ki az időeredményekkel.
Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános
rajt- és eredménylistákban való közléséhez.
A versenyt követően a Magyar Triatlon Szövetség szabályzatában – továbbá a sporttörvényben
előírtak megfelelően - az eredménylistát elküldjük, a következő adatokkal: helyezés, korcsoportos
helyezés, rajtszám, név, egyesület, születési év, versenyengedély száma, időeredmények.

Ezek a későbbiekben nyilvánosan is elérhetők az MTSZ honlapján www.triatlon.hu az eredmények
menüpont alatt.
5.13. E-mailek és SMS-ek küldése
E-mailt küldünk minden ügyfelünknek (sportolónak)
 az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,
 a sikeres nevezésről (visszaigazoló levél),
 jelszócsere kezdeményezése esetén,
 a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról,
 szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.
SMS-t küldünk
 egyes versenyeinken a befutás után az időeredmény közlésére,
 rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a versenyzőket az idő rövidsége miatt nem tudjuk
másképp értesíteni (pl. erős vihar miatt az utolsó pillanatban le kell fújni egy versenyt).
Telefonálással, sms küldéssel élünk abban az esetben is, ha regisztrált nevezőnk nem válaszol a kiküldött
e-mailre, akkor fontos esetekben ezeken a módokon próbáljuk felvenni a kapcsolatot
A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól függetlenül
küldjük őket.
Reklámcélú e-mailt, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás
bármikor visszavonható, például a minden hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval, az online
nevezési rendszerben az adatmódosítás gombra kattintva vagy külön e-mailben.
5.14. A verseny lebonyolítása során felmerülő egyéb adatkezelések
Az étkezési beléptetési személyzet listáján - melyet nyomtatva adunk ki és visszakérünk - szerepel a
versenyző neve, rajtszáma, valamint, hogy mennyi étkezési jegyet vásárolt, illetve mennyire jogosult.
A versenyt követő napon a lista helyreállíthatatlanul megsemmisítésre kerül.
A pólóosztó stáb listáján - melyet nyomtatva adunk ki és visszakérünk - szerepel a versenyző neve,
rajtszáma, pólómérete. A versenyt követő napon a lista helyreállíthatatlanul megsemmisítésre kerül.
A verseny műsorközlői az időmérést végző szolgáltató által megjelenített adatokat látják, informálják
a közönséget. Az általuk látott és konferált adatok: név, nem, korcsoport, egyesület, város, ország,
legjobb idő, tervezett idő, célbaérések száma.
A verseny élő közvetítését végző „live stáb” is a fentiekben részletezett nyilvános rajtlistát használja.
5.15. A nyomdai szolgáltatást végző cég:
A nagyatádi Extrememan verseny egyéni résztvevői diplomát kapnak kézhez a verseny másnapján. A
gyártó cég a fotós által készített befutó fotókon kívül megkapja az időmérést végző szolgáltatótól a
következő adatokat: abszolút helyezés, rajtszám, név, egyesület (ha ez nincs, akkor város), ország,
valamint az időeredményeket.
5.16. További partnereink részére történő adatátadás:
BSI: Partnerünk az egyéni teljesítőinknek az őszi budapesti maratonon 50% kedvezményt ajánl fel. A
versenyt egyéniben teljesítők listáját (névsorát) a versenyt követő hetekben a KFT küldi. A listán a
következő adatok szerepelnek: helyezés, név, születési dátum, bsi azonosító.
Olimpiai Ötpróba: Eredménylistát küldünk részükre, hogy jóváírhassák a „közös sportolóink” által
szerzett pontokat. Ennek tartalma: helyezés, név, születési dátum. 2019-től várhatón az ötpróba
azonosító is része lesz a küldött táblázatnak (regisztráció során fogjuk bekérni).
5.17. Az adatok megismerésére jogosultak köre:
Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók és egyéb
önkénteseink jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok
karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti,
közbeni és utáni tájékoztatásáért felelősek.
5.18. Az adatkezelésben érintett szervereink helye:
A KFT adatkezelésének helye a KFT irodája (Nagyatád, Korányi u. 15.)

Weboldalaink egy részét és adatbázisunkat az ATW Internet Kft.-nél (H-1138 Budapest, Esztergomi út
66. fsz. 1.) elhelyezett szerverek és VPS szerverek szolgáltatják.
A Virtuális szervereket felhőben üzemeltetjük, amelyekre a fent felsorolt szolgáltatások egy részét
bármikor áttelepíthetjük a terhelés optimalizálása céljából. A GDPR-megfelelőségi nyilatkozata itt
érhető el: https://atw.hu/adatvedelem
5.19. A weboldalak látogatásakor keletkező adatok
Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes adatokat
a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A www.extremetour.hu,
a www.extremetour.com, az extrememan.nevezo.hu, a www.extrememan.hu, ill. más weboldalaink
felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges üzemzavarok
elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:
 a látogatás időpontja,
 a megtekintett oldal címe,
 a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),
 a látogató IP-címe,
 a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző típusát,
verziószámát tartalmazza.
5.20. Különleges adatok:
A jelenlegi nevezési és regisztrációs rendszerben különleges adatok nincsenek.
Esetlegesen a későbbi versenyeinken nyilvántarthatjuk a következő adatokat:
 Fogyatékosság miatt nevezésidíj-kedvezményben részesülő sportolóknál a fogyatékosság ténye
mint a kedvezmény alapját (részletek nélkül, pl. kerekesszékes, látássérült, hallássérült).
 Kerekesszékes és handbike-os versenyzőink külön eredménylistába kerülhetnek.
Ezek az adatok alkalmasak az egészségi állapotra vonatkozó következtetés levonására. Ezektől
eltekintve más különleges adatot a KFT nem kezel és nem tart nyilván.
5.21. 16 év alattiak regisztrációja
Bizonyos versenyeinkre, rendezvényeinkre 16 év alatti fiatalok is nevezhetnek.
A nevezéskor (mind internetes felületen, mind helyszíni nevezéskor) a gyermeket mindenkor a szülő
nevezi, szülői regisztrációval, így biztosított a szülői beleegyezés. Csapat típusú nevezés esetén a
csapatkapitány csak a szülő/gondviselő hozzájárulásával és engedélyével adhatja át a 16 év alatti
sportolók személyes adatait.
5.22. Sütik használata a weboldalon
Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek
az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak.
A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket
az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi
weboldalunkat.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik: Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a
felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által
adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje
kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát.

6. Az érintettek jogai és érvényesítésük:
A KFT számára fontos a személyes adatok megfelelő kezelése és mindent megtesz azért, hogy a
személyes adatok kezelése jogszerűen és a lehető legnagyobb biztonságban történjen.
Tájékoztatjuk hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, ideértve a hozzájárulása visszavonásához való
jogát is, az azonosítását követően az alábbi elérhetőségeket keresztül gyakorolhatja:
Extrememan Kft.; Székhely: 7500 Nagyatád, Korányi u. 15.
e-mail-cím: extrememan@extrememan.hu
Az
adatvédelemért
felelős
munkatárs
neve,
elérhetősége:
Herr
Éva;
e-mail:
extrememan@extrememan.hu
6.1. Általános szabályok:
Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, jogosult azt bármely időpontban visszavonni.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.
A GDPR szerint az érintett kérelmezheti tőlünk az általunk kezelt személyes adataihoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát.
Társaságunk legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja Önt a beadványa
alapján hozott intézkedésekről.
Ha kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, akkor a tájékoztatást elektronikus úton adjuk meg, kivéve,
ha az érintett azt másként kéri.
Ha intézkedéseket nem indokol a beadvány, akkor legkésőbb 25 napon belül erről is tájékoztatást
küldünk, valamint arról, hogy mely hatóságnál nyújthat be panaszt, és hogyan élhet bírósági jogorvoslati
jogával.
A KFT az érintett jogosultság gyakorlásával kapcsolatban hozott intézkedést díjmentesen biztosítja.
Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,
figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó
adminisztratív költségekre a KFT ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
Ha a KFT-nek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével
kapcsolatban, további, az érintett azonosításához szükséges információ nyújtását kérheti.
6.2. Előzetes tájékoztatáshoz való jog:
Az adatgyűjtés során a KFT a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetése keretében a személyes adatok
megszerzését megelőzően, de legkésőbb a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett
rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét:
a) az adatkezelő – ha van ilyen – képviselőjének, adatfeldolgozónak a neve és elérhetősége;
b) az adatvédelemért felelős munkatárs elérhetőségei;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja;
d) az adatkezelés jogalapja;
e) ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek érvényesítése, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekei;
f) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, az időtartam meghatározásának
szempontjai;
g) az érintettet az adatkezelés kapcsán megillető jogok, azaz hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a
rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról, azok érvényesítésének módja;

h)

ha az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a hozzájárulás bármely időpontban történő
visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
i) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén annak címzettjei, a címzettek kategóriái;
j) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
k) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
l) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének alapfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes
adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhet az
adatszolgáltatás elmaradása;
m) az esetleges automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekel bír.
6.3. Hozzáféréshez való jog:
Az érintett jogosult az Extrememan KFT-hez fordulni, hogy a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok
másolatát és az azok kezelésével összefüggő információkat a KFT rendelkezésére bocsássa.
A KFT köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon
belül írásban, közérthető formában válaszolni.
Az érintett kérelmére a KFT tájékoztatást ad:
a) az érintettre vonatkozóan a KFT által kezelt személyes adatokról;
b) az adatkezelés céljáról;
c) jogalapjáról;
d) a kezelt adatok megőrzési időtartamáról;
e) az esetlegesen igénybevett adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, valamint ez esetben a kezelt adatok forrásáról;
f) az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről;
g) az érintettet az adatkezelés kapcsán megillető jogokról;
h) a hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
i) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint ezekben az esetekben
az alkalmazott logikára és az arra vonatkozó információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír;
j) ha a személyes adatok nem az érintettől kerültek megszerzésre, a személyes adatok forrásáról.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő az adott évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet a KFT-hez még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás megtagadása esetén a KFT írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására
a hatályos jogszabályok mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a
KFT tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
6.4. A helyesbítéshez való jog:
Az érintett kérésére a KFT indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
A KFT a helyesbítés megtörténtéről az érintettet külön nem tájékoztatja.
A helyesbítésről a KFT tájékoztatja azt az adatkezelőt és az adatfeldolgozót, amely részére a
helyesbítéssel érintett személyes adatot továbbította, közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy

aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére a KFT a tájékoztatottak kilétéről információt
ad.

6.5. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:
A személyes adatot a KFT törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az
állapot jogszerűen nem korrigálható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés
célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság
vagy a Hatóság elrendelte.
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 az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online
nevezési rendszerünkből, illetve (korlátozottan) az eredménylistákból. Folyamatban levő nevezés esetén
ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges.
A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk
teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek.
 Jogi kötelezettségeink közé tartozik a számviteli-pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés,
amelyhez az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség.
 Jogos érdekünk az adatbázis integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az
adatbázisok felépítése miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan
kötődik (pl. külső kulcs).
 Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni
kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis
helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles
adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak üzemzavar
esetén használjuk fel őket helyreállításra.
 Jogos érdekünk továbbá, hogy továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat,
például ne változzék a versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele.
 Eredménylistából való törlés – különösen egy országos bajnokság esetén – nem értelmezhető,
ezen listákból a versenyt eredményesen befejezőket nem törölhetjük. Kérésre az
eredménylistából töröljük a versenyt bármilyen oknál fogva be nem fejezett sportolók adatait.
Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem neveztek
versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, azaz csak beregisztráltak.
Egyébként töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során
megadott „baj esetén értesítendő” elérhetőségeit, a cége nevét, ha megadta, valamint az utolsó
számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a megőrzése az adatbázis
integritásához nem szükséges.
Ha Ön az adatait töröltette, a későbbiekben újra nevezhet versenyeinkre, de online rendszerünk
sajátosságai miatt előfordulhat, hogy nem tudjuk figyelembe venni a korábbi nevezéseit. Így eleshet egy
esetleges kedvezményes nevezési díjtól, egyéb akcióktól, díjkedvezményekre való jogosultságtól.

6.6. Hozzájárulás visszavonása:
Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését.
A KFT a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az
adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A KFT a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az
adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó
felel.
Törlésre irányuló kérelem esetén annak benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt a KFT
megvizsgálja a törlés lehetőségét, és írásban reagál. Amennyiben ezzel a kérelmező nem ért egyet,
jogosult a közléstől számított 30 napon belül bírósághoz fordulni.
Amennyiben kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézett elő, vagy a károsult szándékos
vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott, a KFT nem köteles megtéríteni az okozott kárt.
6.7. Korlátozás:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a KFT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
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; vagy
d) (jogos érdek érvényesítése esetén) 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.
6.8. Tiltakozás:
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, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A fentebb említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell
hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.
6.9. 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.
6.10. Jogorvoslat:
A megkeresés érkezhet szóban vagy írásban, e-mailben.
Az Érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a KFT a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az
adatkezelést, az Érintett kérelmének elutasítását vizsgálják meg.
Az Adatkezelők az Érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálják, és annak eredményéről
az Érintettet tájékoztatják.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz
fordulhat.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre
azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt
jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti
céltól való eltérő kezelését.

