
 

 

Hozzájáruló nyilatkozat 

DEAC Családi és futónap 2022.05.01.  

 

A jelentkező 

Neve……………………………………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………………………… 

Kiskorú jelentkező esetén a és a törvényes képviselő 

Neve……………………………………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………………………… 

18 év alatti kiskorú gyermek részvétele: 

igen- nem 

A Ptk. 2:48. § (1) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a részemre nyújtott előzetes 

tájékoztatás alapján egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a családi és futónap 

megrendezése során rólam/kiskorú gyermekemről kép- és videó felvétel készüljön és megjelenjen az 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint. 

Megértettem, hogy a hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom. 

Kép-és videó felvétel készítése: 

igen- nem 

Kép-és videó felvétel megjelenítése az egyetemi hivatalos honlapon: 

igen-nem 

Nyilatkozom továbbá, hogy a versenyre egészségesen, saját felelősségre, a választott távra mind 

fizikálisan, mind mentálisan felkészülten érkeztem és tudomásul veszem, hogy az egészségügyi 

állapotomban - a verseny ideje alatt - esetlegesen bekövetkező állapotromlásomért a Szervezőt nem 

terheli felelősség. 

igen - nem 

Az adatkezelési tájékoztatót és a részvételi szabályzatot megismertem. 

 
Érintett aláírása: …………………………………………………………………………………….  
 
Törvényes képviselő aláírása: …………………………………………………………………. 
 
 
Debrecen, 2022. május 01. 
 



 

 

 

DEBRECENI EGYETEM ATLÉTIKAI CLUB 

BUSINESS IRODA 

H-4032 Debrecen, Dóczy József u. 9. 

Tel.: +36 52 512-900/23723 , e-mail: bacs.bence.andras@gmail.com 

Adatkezelési tájékoztató a  

DEAC CSALÁDI ÉS FUTÓNAP szervezésével 

kapcsolatban végzett adatkezelésről 

 

Adatkezelő: DEAC Sport Np. Kft. 
  4032 Db, Egyetem tér 1. 
  adatvedelem@deac.hu 
  52-5129000/23723 
 
A DEAC szervezésében megrendezésre 
kerülő családi és futónap rendezvényre a 
helyszínen történő nevezéssel összefüggő 
adatkezelés 
 
Az adatkezelés célja: jelentkezés a családi és 

futónap rendezvényre  

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) 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett 

hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő a 
verseny befejezését követően 
haladéktalanul törli a nevezés során 

rögzített személyes adatokat. 

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. 

 A DEAC szervezésében megrendezésre 
kerülő családi és futónap rendezvény 
nevezési díjának a helyszínen történő 
megfizetésével összefüggő adatkezelés  
 
Az adatkezelés célja: A nevezési díj 
helyszínen készpénzben történő 
megfizetését követően a számla kiállításával 

kapcsolatos adatkezelés. 

Kezelt adatok köre: A nevezési díj fizetésével 
kapcsolatban az alábbi személyes adatait 

kezeljük:  

- számlázási név 
- számlázási cím 
- részvételi díj összege 

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

pont]. 

Az adatkezelés időtartama: számla 
kiállításához szükséges adatokat, 
bizonylatokat a számviteli törvény 

előírásainak megfelelően 8 évig őrzi/tárolja. 

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. 

A rendezvényen készült tömegfelvételek 
(fénykép, videó) készítése, megjelenéshez 
való szerkesztése, honlapon, közösségi- és 
videómegosztó oldalakon történő 
közzététele, PR anyagokban történő 
felhasználása 

Adatkezelés célja: A DEAC által szervezett 
családi és futónap eseményeinek 
dokumentálása, továbbá felhasználása PR 
anyagok készítéséhez. 

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

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

Adatkezelés időtartama: Archiválásig. 

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. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett 
a sajtóhír átvételét kezdeményező 
sajtóorgánumok számára. 

Egyedi fényképek/videófelvételek 
készítése 

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

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

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

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás 
visszavonásáig. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti adatkezelést. 

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. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett 
a sajtóhír átvételét kezdeményező 
sajtóorgánumok számára. 

Egyedi fényképek/videófelvételek 
honlapon és közösségi- és videómegosztó 
oldalakon történő közzététele és 
felhasználása PR anyagok készítéséhez 

Adatkezelés célja: A DEAC által szervezett 
családi és futónap eseményeiről készült 
egyedi képek, videók felhasználása PR 
anyagok készítéséhez. 

Kezelt személyes adatok köre: 
Fényképek/videofelvételek. 

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

Adatkezelés időtartama: A hozzájárulás 
visszavonásáig. A hozzájárulás 
visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtti adatkezelést. 

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. 

Adattovábbítás: Forrásmegjelölés mellett 
a sajtóhír átvételét kezdeményező 
sajtóorgánumok számára. 

Tájékoztatás az érintett jogairól 

Tudomásul veszem, hogy adataimmal 
kapcsolatban a következő jogok illetnek 
meg: tájékoztatás és hozzáférés joga, 
helyesbítés joga, a törléshez és az 
„elfeledtetéshez való” jog, az adatok 
zároláshoz/korlátozáshoz való jog, 
adathordozhatóság joga, bírósághoz 
fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.  

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.  
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