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Adatkezelési tájékoztató a  

DEAC CSALÁDI ÉS FUTÓNAP szervezésével kapcsolatban végzett adatkezelésről 

 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB SPORT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 

TÁRSASÁG 

Képviselő: Lóczi Lászlóné Kovács Marianna ügyvezető  

Székhely: 4032 Debrecen Egyetem tér 1. 

Cégjegyzékszám: 09-09-012832 

Adószám: 13792624-4-09 

Csoportos adószám: 17782218-5-09 

E-mail: adatvedelem@deac.hu 

Telefonszám: +52-512-900/23723 mellék 

Honlap: www.deac.hu 

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok 

 

adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:  

- 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 szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 

rendelet (a továbbiakban: GDPR).  

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény 

- A számvitelről szóló 200. évi C. törvény 

 

3. Adatfeldolgozó: 

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a verseny szervezésével kapcsolatos szervezési és számlázási feladatok 

ellátása érdekében az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelő 

nevében jár el. 

1. DEAC Service Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 4032 Debrecen Dóczy József utca 9-11. 

2. OTP Mobil Szolgáltató Kft. 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19. 

3. Számlázz.hu, KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony u. 7. 
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3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések 

 

3.1. A DEAC szervezésében megrendezésre kerülő családi és futónap rendezvényre a 

https://deac.hu/deac-csaladi-nap oldalon történő online nevezéssel összefüggő adatkezelés 

 

3.1.1. Az adatkezelés célja: jelentkezés a családi és futónap rendezvényre  

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:  

- név 

- születési idő 

- e-mail cím 

- telefonszám 

- értesítendő személy neve, telefonszáma 

- táv típusa 

- nevezési díj összege (pólóval, póló nélkül) 

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a verseny befejezését követően haladéktalanul 

törli a nevezés során rögzített személyes adatokat. 

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség és 

jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

 

3.2. A DEAC szervezésében megrendezésre kerülő családi és futónap rendezvény nevezési díjának 

megfizetésével összefüggő adatkezelés  

 

3.2.1. Az adatkezelés célja: A nevezési díj a https://jegy.deac.hu/oldalon oldalon keresztül 

bankkártyás fizetéssel történő megfizetésével kapcsolatos adatkezelés. 

3.2.2. Kezelt adatok köre: A nevezési díj bankkártyás fizetésével kapcsolatban az alábbi személyes 

adatait kezeljük:  

- vezetéknév  

- keresztnév  

- ország 

https://deac.hu/deac-csaladi-nap
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- telefonszám  

- e-mail cím  

3.2.3. Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]. 

3.2.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő verseny befejezését követően haladéktalanul törli 

a nevezés során rögzített személyes adatokat. 

3.2.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség és 

jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

3.2.6. Adattovábbítás: Bankkártyás fizetés során Önt a www.madiborakademia.hu/futoverseny 

oldalról az OTP Mobil Simple Pay biztonságos fizetőoldalára (OTP Simple Pay”) irányítjuk.  

A fizetés közvetlenül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. (OTP Mobil Kft.) által üzemeltetett, nemzetközi 

kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik. Az 

átirányításkor az Adatkezelő az OTP Simple Pay üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. számára átadja az 

alábbi adatokat: vezetéknév; keresztnév; ország; telefonszám; e-mail cím.  

Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a 

tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme.  

Tájékoztatjuk, hogy az OTP Simple Pay oldalon megadott adatok tekintetében az OTP Simple Pay 

üzemeltetője, az OTP Mobil Kft. önálló Adatkezelőnek minősül. Az OTP Simple Pay o ldalon 

megadott személyes adataihoz kizárólag az OTP Mobil Kft. fér hozzá.  

Az OTP Simple Pay rendszerben az Ön által megadott adatok, mely a sikeres fizetéshez 

szükségesek:  

- bankkártyaszám;  

- bankkártya birtokos neve;  

- bankkártya lejárati dátuma;  

- bankkártyához tartozó CVC/CVV kód melyet zárt rendszerben biztonsági kódként Ön ad 

meg a sikeres fizetés érdekébe  

Az OTP Simple Pay rndszer adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: 

https://simplepay.hu/wp-

content/uploads/2021/01/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20210114.pdf 

 

https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20210114.pdf
https://simplepay.hu/wp-content/uploads/2021/01/SimplePay_b2c_adatkezelesi_tajekoztato_hun_20210114.pdf
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3.3. A DEAC szervezésében megrendezésre kerülő családi és futónap rendezvény nevezési díjáról 

számla kiállításával összefüggő adatkezelés  

 

3.3.1. Az adatkezelés célja: A DEAC szervezésében megrendezésre kerülő családi és futónap 

rendezvény nevezési díjának befizetéséről elektronikus számla kiállítása és megküldése a 

befizetőnek. 

3.3.2. Kezelt adatok köre: A nevezési díj megfizetéséről szóló számla kiállításával kapcsolatban az 

alábbi személyes adatait kezeljük: 

- e-mail cím 

- vezetéknév, keresztnév 

- telefonszám 

- irányítószám, település, utca, házszám 

- számlázási név 

- számlázási cím 

- részvételi díj összege 

3.3.3. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].  

3.3.4. Az adatkezelés időtartama: számla kiállításához szükséges adatokat, bizonylatokat a 

számviteli törvény előírásainak megfelelően 8 évig őrzi/tárolja. 

3.3.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség és 

jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

 

3.4. A rendezvényen készült tömegfelvételek (fénykép, videó) készítése, megjelenéshez való 

szerkesztése, honlapon, közösségi- és videómegosztó oldalakon történő közzététele, PR 

anyagokban történő felhasználása 

 

3.4.1. Adatkezelés célja: A DEAC által szervezett családi és futónap eseményeinek 

dokumentálása, továbbá felhasználása PR anyagok készítéséhez. 

3.4.2. Kezelt személyes adatok köre: Fénykép- és videófelvétel: képmás, mozgás, viselkedés 

  3.4.3. Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont].  

3.4.4. Adatkezelés időtartama: Archiválásig. 
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3.4.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség 

és jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

3.4.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

3.5.Egyedi fényképek/videófelvételek készítése 

3.5.1. Adatkezelés célja: A DEAC által szervezett családi és futónap eseményeinek 

dokumentálása. 

3.5.2. Kezelt személyes adatok köre: Fénykép- és videofelvétel: képmás, mozgás, viselkedés 

3.5.3. Adatkezelés jogalapja: A résztvevő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].  

3.5.4. Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelést. 

3.5.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség 

és jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

3.5.6. Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 

 

3.6.Egyedi fényképek/videófelvételek honlapon és közösségi- és videómegosztó oldalakon 

történő közzététele és felhasználása PR anyagok készítéséhez 

3.6.1.Adatkezelés célja: A DEAC által szervezett családi és futónap eseményeiről készült egyedi 

képek, videók felhasználása PR anyagok készítéséhez. 

3.6.2.Kezelt személyes adatok köre: Fényképek/videofelvételek. 

3.6.3.Adatkezelés jogalapja: A résztvevő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. 

3.6.4.Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtti adatkezelést. 

3.6.4.Hozzáféréssel rendelkezők köre: Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő 

szervezési feladatokkal megbízott munkatársai ismerhetik meg, akiket titoktartási kötelezettség 

és jogi felelősség terhel az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében. 

3.6.5.Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett a sajtóhír átvételét kezdeményező 

sajtóorgánumok számára. 
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4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok 

 

Tájékoztatáshoz való jog 

 

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a DEAC által kezelt 

személyes adatokról. Ebben az esetben az [adatkezelő neve] az Ön által megjelölt elérhetőségére 

(e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:  

- milyen személyes adatokat kezelünk Önről; 

- milyen adatkezelés célokból; 

- kiknek továbbítjuk a személyes adatokat; 

- az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

- Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról; 

- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának 

jogáról. 

 

Másolat kéréséhez való jog 

 

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a DEAC által kezelt személyes 

adatokról. Ebben az esetben a DEAC az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési 

cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.  

 

Helyesbítéshez való jog 

 

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, 

pontosítjuk a személyes adatát.  

 

Törléshez való jog 

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére a DEAC indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 

személyes adatokat, a DEAC pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat 

indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok 

valamelyike fennáll. 

 

Korlátozáshoz való jog 

 

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

- ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a 

DEAC ellenőrizi a személyes adatok pontosságát; 



 

 

 

DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB 

BUSINESS IRODA 

H-4032 Debrecen, Dóczy József u. 9. 

Tel.: +36 52 512-900/23723 , e-mail: torok.gergo@deac.hu 

- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- DEAC-nak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az 

adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.  

 

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a 

korlátozást. A DEAC az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes 

adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus 

adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön 

mappában tárolja.  

 

Tiltakozáshoz való jog  

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a jogos érdek mérlegelése alapján végzett adatkezelés ellen. 

Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján 

végzett adat kezelését, és amennyiben megalapozottnak találják a kérelmet, személyes adatai 

törlésre kerülnek. 

 

A joggyakorlás közös szabályai 

 

A DEAC a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal 

meghosszabbítható. A kérelem megtagadása esetén a DEAC a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat 

be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A DEAC fenntartja magának azt a jogot, hogy 

ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek 

tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben 

indokolt, hogy a DEAC meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik 

 

Az Ön jogérvényesítési lehetőségei 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a DEAC adatkezelése nem felel meg a jogszabályi 

követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 

1363 Budapest, Pf.: 9. e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve 

bírósághoz fordulhat.  

 


