A WWW.CROSSHUNGARY.HU

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A „CROSSHUNGARY” ELNEVEZÉSŰ RENDEZVÉNYEN RÉSZTVEVŐ
PARTNEREK SZÁMÁRA
Bevezető rendelkezések
A jelen adatkezelési szabályzat célja, hogy az Adatkezelő kizárólagos érdekkörébe
tartozó www.crosshungary.hu weboldalon elérhető szolgáltatásokat, valamint a
„CrossHungary” elnevezésű rendezvényen történő részvétel jogát igénybe vevő
magánszemély partnerek számára az e célból megadott személyes adatainak
adatkezelő részéről történő használatának feltételeit, legfontosabb tudnivalóit illetőleg
kereteit egyértelműen, világosan és érthető módon meghatározzák.
Az Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy az Érintettek részéről történő személyes
adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes alapon történik, ugyanakkor a
www.crosshungary.hu weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez, valamint
a „CrossHungary” elnevezésű rendezvényen történő részvételhez az Érintettnek
Adatkezelő rendelkezésére kell bocsátania a jelen szabályzat szerinti személyes adatait.
A jelen adatkezelés szabályzatban használt fogalmak az információs önrendelkezési
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (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 (General Data Protection Regulation,
azaz általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR” vagy „Rendelet”)
fogalomrendszerével egyeznek meg. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes
adatokat elsődlegesen a jelen adatkezelési szabályzat szerint, továbbá az Infotv.,
valamint a GDPR előírásainak megfelelően kezeli.
Az Adatkezelő azonosító adatai és elérhetőségei:
Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Statisztikai számjel:
Elektronikus levelezési cím:
Weboldal címe:
Telefonszám:

Dózsa György egyéni vállalkozó
2030 Érd, Arany János utca 48.
53211211
69457481133
69457481932923113
info@crosshungary.hu
www.crosshungary.hu
+36 30 915 6607

Az Érintett:
Az a magánszemély, aki www.crosshungary.hu weboldalon elérhető, az Adatkezelő
érdekkörébe tartozó szolgáltatási platformon a weboldalon keresztül nyújtott
szolgáltatás igénybevételének, valamint a „CrossHungary” elnevezésű rendezvényen
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történő részvétel céljából az ott erre a célra rendszeresített felületen (online nevezési
lap) adatait regisztráció útján Adatkezelő számára megadja.
Hozzájáruló Nyilatkozat:
A személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a jelentkezési
lap kitöltésével, személyes adatainak megadásával kifejezett hozzájárulását adja az
jelen szabályzat szerinti adatkezeléshez.
A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a
megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban
foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelés célja:
A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a
„CrossHungary” elnevezésű rendezvény vonatkozásában az online nevezési lapon
megjelölt futamon történő részvételhez szükséges jogviszony létesítése, e
jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek teljesítése, a felek jogos érdekeinek
és kötelezettségeinek érvényesítése és teljesítése, továbbá ezekkel kapcsolatos
kapcsolattartás, információ-átadás.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Érintettek önkéntes és közvetlen hozzájárulása, amely megadottnak tekintendő a
www.crosshungary.hu weboldalon az ott erre a célra rendszeresített felületen
(www.crosshungary.hu/nevezes) az online nevezési lap kitöltésével és a „Nevezés
elküldése” gombra kattintással. A lap kitöltését követően és a „Nevezés elküldése”
gombra való kattintás előtt az Érintett – a szükséges tájékoztatás tudomásulvételének
igazolásaként – két check-box (a nevezési és részvételi feltételek, valamint az
adatkezelési szabályok vonatkozásában) megjelölésével igazolja, hogy a tájékoztatást
tudomásul vette és megértette.
Az adatkezeléssel érintett adatok köre:
A weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez, valamint a
„CrossHungary” elnevezésű rendezvényen történő részvételhez az Érintett által
megadni szükséges személyes adatok:
• vezetéknév,
• keresztnév,
• e-mail cím,
• telefonszám,
• lakcím / számlázási cím,
• póló méret,
• gépkocsi adatok,
• csapatnév.
Az adatkezelés időtartama:
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Az érintett törlésre vonatkozó kérelméig, ellenkező esetben a cél megvalósulásától
számított 3 évig. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló
Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának
megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével
egyidejűleg, illetve, ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok törlésre kerülnek.
Az adatkezelés címzettjei:
A jelen Adatkezelési Szabályzat szerinti személyes adatokat csak és kizárólag az
Adatkezelő, valamint a jelen pont szerinti társ-szervezők ismerhetik meg. Adatkezelő
tájékoztatja az Érintetteket, hogy e személyeken túl az adatkezeléshez külső harmadik
személyt nem vesz igénybe, a személyes adatok adatfeldolgozásra adatfeldolgozóhoz
nem kerülnek, külső harmadik személy illetőleg szolgáltató az adatokat nem ismerheti
meg.
Társ-szervezők:
•

Dózsa Péter e.v.
Székhely: 2030 Érd, Arany János u. 48.
Adószám: 66605922-1-33
Nyilvántartási szám: 36547689

•

Pyramidon Travel Hungary Kft.
Székhely: 1162 Budapest, Lajos utca 92-94.
Adószám: 12627932-2-42
Nyilvántartási szám: 01-09-695667

Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes
megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Az Adatkezelő a személyes
adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a weboldalt megfelelő
informatikai védelmi mechanizmusokkal látja el, biztosítja továbbá, hogy az adatokhoz
csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek
hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok kezelése és feldolgozása során az adatkezelő biztosítja:
• a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
• a jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő
használat megakadályozását;
• annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják;
• azt, hogy a kezelés során fellépő hibákról feljegyzés készüljön.
Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus
úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről. Az Adatkezelő biztosítja
az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
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Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az
adatkezelés jelen Szabályzat szerinti céljának, továbbá, hogy az adatok felvétele és
kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles
biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és az adatok naprakészségét, valamint,
hogy az Érintettet az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezelése során nem vesz
igénybe külön adatkezelő és feldolgozó rendszert nem vesz igénybe.
Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne
ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az
Érintett hozzájárul. Adatkezelő vállalja, hogy az adatokat harmadik személy számára
nem továbbítja az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül.
Adatvédelmi incidensek kezelése:
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása az
Adatkezelő feladata. Az informatikai rendszereken naplózni kell a hozzáféréseket és
hozzáférési kísérleteket és ezeket folyamatosan elemezni kell. Adatvédelmi incidensről
való tudomásszerzést követően az Adatkezelő megkísérli azonosítani az incidenst
annak eldöntése érdekében, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.
Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
• az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
• az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
• az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
• a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
• az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
• a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.
Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett személyeket, adatokat be kell
határolni és el kell különíteni és gondoskodni kell az incidens bekövetkezését
alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően lehet
megkezdeni a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.
Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:
• az érintett személyes adatok körét,
• az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
• az adatvédelmi incidens időpontját,
• az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
• az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
• az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg
kell őrizni. Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de
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ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a
tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóság számára, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés megtétele kötelező, és az nem történik meg 72
órán belül, úgy az Adatkezelő a bejelentés megtételekor mellékeli a késedelem
igazolására szolgáló indokokat is.
A bejelentésben az Adatkezelő
ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint, ha ez a körülményeket
tekintve lehetséges, az érintettek kategóriát és hozzávetőleges számát,
valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges
számát;
közli a tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
ismerteti
az
adatvédelmi
incidensből
eredő,
valószínűsíthető
következményeket;
ismerteti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve az adatvédelmi incidensből származó esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmin incidenseket, a hozzájuk kapcsolódó
tényekkel, és azok hatásaival, valamint az azok orvosolására tett intézkedésekkel
együtt.
Záró rendelkezések:
Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult
személyes adatainak helyesbítését, illetve a kezelés, illetve használat megszüntetését
kérni. Érintett e jogait ingyenesen, az info@crosshungary.hu e-mail címre küldött
nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető
legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben
írásbeli válasznak minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek
jogában áll bírósághoz vagy az alábbiakban megjelölt felügyeleti hatósághoz fordulni
a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
Felügyeleti Hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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