Vízitúra Kupa
A Dunakeszi Sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó
Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója
A Dunakeszi Sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület (a továbbiakban:
DSKKÖTS) tájékoztatja az általa 2020-ban megrendezésre kerülő Vízitúra Kupa futam
résztvevőit, és a nevezési rendszerbe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról, és a
felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A DSKKÖTS, mint adatkezelő az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a
továbbiakban: Infotv.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által
nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a törvényi feltételeknek és az egyéb
hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak.
Az adatkezelő adatai:
Név: Dunakeszi Sárkányhajó, Kajak- kenu és Önkéntes Tűzoltó Sportegyesület
Székhely: 2120 Dunakeszi Bródy Sándor utca 7.
Nyilvántartási szám: 13-02-0006703
Adószám: 18622942-1-13
E-mail cím: info@sarkanyhajozz.hu
Telefonszám: +36703366460
Honlap: www.sarkanyhajozz.hu
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adatok kezelésének jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az
érintett hozzájárulása. A Vízitúra Kupa futamra való nevezésével, online nevezési
rendszerünkbe való beregisztrálásával Ön hozzájárul a lent részletezett adatainak kezeléséhez.
Az általános adatkezelési hozzájáruláson túlmenően külön hozzájárulást kérünk a
marketingcélú e-mailek küldéséhez. Ez a hozzájárulás a többi adattól függetlenül bármikor
visszavonható. A visszavonás nem akadálya a Vízitúra Kupa futamán való részvételnek.
Más versenyző benevezése
Csapathajó nevezése esetén a kapitány benevezheti a csapathajó tagjait. Ezen túlmenően is
lehetőség van más személy helyett nevezni, mindkét esetben a benevezést végző személynek
rendelkeznie kell az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A
személyes adatok kezeléséhez nem kötelező az írásbeli hozzájárulás, ezért Ön az online
nevezési rendszerben, illetve esetleges helyszíni nevezésnél nyilatkozat aláírásával adja meg
hozzájárulását.
Az adatkezelés célja és időtartama
A DSKKÖTS által folytatott adatkezelés általános célja:
 a résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 a Vízitúra Kupa futamának lebonyolítása,
 a résztvevők tájékoztatása,
 a kajak-kenu sportág népszerűsítése,
 pénzügyi nyilvántartások vezetése,
 statisztikák, elemzések összeállítása,
Az adatbázisba a nevezéssel bekerülő személyes adatokat határozatlan ideig, a célhoz kötöttség
elve alapján a résztvevő hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, azaz csak külön kérésre
töröljük.

A kajak-kenu sportág népszerűsítése (marketing-tevékenység)
A DSKKÖTS
 statisztikai elemzéseket végez abból a célból, hogy javíthassa a sportág népszerűségét,
ismertségét és megalapozza elsődlegesen a szabadidősport területén folytatott
tevékenységének fejlesztését,
 e-mailben hírleveleket, a fentiekkel összefüggő reklámokat küld ki,
 felhasználhatja Vízitúra Kupa futamán résztvevőkről készült fényképeket, videókat,
melyhez a résztvevők nevezésükkel kifejezetten hozzájárulnak, és ez a hozzájárulás a
nevezés elengedhetetlen feltétele, mivel a felvételeken szereplőket nem minden esetben
lehet név szerint beazonosítani.
Adattovábbítás külföldre
A DSKKÖTS a résztvevők személyes adatait nem továbbítja külföldre.
A kezelt adatok köre
A DSKKÖTS semmilyen különleges adatot nem tart nyilván a résztvevőkről, kizárólag a
résztvevők általuk megadott adatokat tartjuk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a Vízitúra
Kupa futamain elért eredményeket, és a szervezéssel kapcsolatos adatokat.
Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online
nevezés esetén tranzakció azonosító).
Az online rendszerben bankkártyával, Barion tárcával és utalással lehet fizetni. Az online
bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a
kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. (
https://www.barion.com/hu/) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
Adatfeldolgozó partnereink
Online nevezési rendszerünk fejlesztője és üzemeltetője az
ARPANET Informatikai Tanácsadó és Rendszerfejlesztő Kft.
Címe: H-9025 Győr, Töltésszer u. 3.
Honlapja: http://www.arpanet.hu/
Elérhetőségük: info@arpanet.hu
Adatfeldolgozó partnerünk a szokásos szerver hosting szolgáltatást nyújtja, azaz gondoskodik
az online nevezési szerver működéséről és biztonságáról, de a rendszerünkben tárolt adatokat
ezen túlmenően nem kezeli. A szolgáltató biztonsági okból a szervereken általánosan szokásos
naplózást végzi.
A Vízitúra Kupa szervezése során a lebonyolítást végző alábbi szervezetnek adjuk át az
adatokat:
BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1138 Budapest,
Latorca utca 2., Cg. 01-09- 275511, adószám: 25443145-2-41). A felsorolt partnerek
kivételével más cégnek a résztvevők személyes adatait nem adjuk át.
Rajt- és eredménylisták
A Vízitúra Kupán nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista
tartalmazza a résztvevő nevét. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt,
abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás tényét tartalmazhatja.
A résztvevők a Vízitúra Kupa futamaira való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt
adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez.

E-mailek küldése
E-mailt küldünk:
 az online nevezési rendszerbe történt sikeres nevezésről
 jelszócsere kezdeményezése esetén,
 a Vízitúra Kupa futamaival kapcsolatos tudnivalókról,
 szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából,
 népszerűsítő, reklámcélú e-mailt, hírlevelet csak annak küldünk, aki ehhez
hozzájárulását adja. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható, például a minden
hírlevelünk alján szereplő leiratkozási funkcióval, vagy külön e-mailben.
Az adatok megismerésére jogosultak köre
A résztvevők által megadott személyes adatok megismeréséhez a DSKKÖTS-en belül csak
azon dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok
karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik a résztvevők esemény
előtti és utáni tájékoztatásáért, pénzügyi feladatokért felelősek.
Az adatkezelésben érintett szervereink helye
A DSKKÖTS adatkezelésének helye a DSKKÖTS székhelye. (2120 Dunakeszi Bródy Sándor
utca 7.) Weboldalainkat a Budapest Internet Exchange-nél (1132 Budapest Victor Hugo u. 1822.) elhelyezett szerver szolgáltatja. Online nevezési szerverünk az ARPANET Kft. által
üzemeltetett szerverfarmon van elhelyezve.
A weboldalak látogatásakor keletkező adatok
Mint minden webszerver az interneten, a DSKKÖTS és megbízottja webszerverei is
automatikusan tárolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes
adatnak minősülhetnek. A 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.
A résztvevőkről tárolt adatok
A felsorolt adatokat a résztvevő beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők
megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához, a lebonyolításhoz,
a pénzügyi összesítésekhez és a fent részletezett „marketing” célokhoz is használjuk. A
nevezéskor nem feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg.
A pólóméretet azért kérjük, hogy a megfelelő pólókat tudjuk megrendelni.
Alapadatok:
 teljes név, titulus
 születési dátum
 állandó / levelezési cím,
 állampolgárság,
 telefonszám,
 e-mail cím,
 online azonosító,
 titkosított jelszó,
 online kártyás befizetéskor a tranzakció-azonosító, amely a pénzügyi ellenőrzésekhez
és a problémamegoldáshoz szükséges.







befizetett nevezési díj, fizetési mód és dátum
a visszaigazolás,
a visszalépés ténye és dátuma
pólóméret,
egyéb, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések.

Adatok törlése
A résztvevők a törvény alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisból.
Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a rendezvénytől való visszalépéssel együtt lehetséges.
Az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján az adatkezelési hozzájárulás visszavonása után is
tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve saját vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez kellenek. Jogi kötelezettségeink közé
tartozik a 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 nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, hogy
vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre, illetve hogy ne töröljük a teljes
csapathajó nevezését és eredményeit azért, mert egy személy az adatai törlését kérte.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben úgy érzi, hogy a DSKKÖTS vagy annak valamely dolgozója megsértette a
személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk valamely
elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.
Ha úgy ítéli meg, hogy a DSKKÖTS problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő
lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Módosítás
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi tájékoztatóját
megváltoztassa abban az esetben, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer
megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. A módosítás nem jelentheti a személyes
adatok eredeti céltól eltérő kezelését.

