
A Futóbarátok Egyesület adatkezelési tájékoztatója  
1. Bevezetés 
 
A Futóbarátok Egyesület a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli a versenyein 
résztvevők és a nevezési rendszerébe regisztrálók személyes adatait. A Futóbarátok 
Egyesület, mint adatkezelő, kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel 
kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott 
követelményeknek. 
 
2. Általános rendelkezések 
2.1 Az adatkezelő adatai 
 
Futóbarátok Egyesület 
Székhely: 9025 Győr, Kiss Ernő utca 1. 
Nyilvántartási szám: 08-02-0062196 
Adószám: 18988132-1-08 
E-mail cím: folding@t-online.hu 
 
2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya 
 
A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Futóbarátok Egyesület versenyein résztvevőket és a 
nevezési rendszerébe regisztrálókat érintő valamennyi személyes adatkezelési 
tevékenységre. 
 
A Tájékoztató személyi hatálya kiterjed a Futóbarátok Egyesület versenyein résztvevőkre 
(„Versenyző”), valamint a nevezési rendszerbe regisztrálókra („Regisztráló”) (a továbbiakban 
a jelen bekezdésben említett személyek együtt: „Ön”). 
 
3. A Futóbarátok Egyesület által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, 

jogalapja és az adatkezelés időtartama  
 
Ön a versenyeinkre történő nevezésével szerződést köt velünk meghatározott szolgáltatások 
teljesítésére. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, 
rendezvények lebonyolítása) 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.  
 
Ha a Futóbarátok Egyesület a személyes adatait szerződéses kötelezettség vagy jogi 
kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és a szükséges személyes adatokat nem adja át, 
akkor a Futóbarátok Egyesület nem fogja tudni a 3.2 pontban feltüntetett adatkezelési célokat 
elérni. 
  



 
  
3.1 A kezelt adatok köre 
 
Az Ön által a nevezéshez megadott alábbi adatokat tartjuk nyilván:  

- Regisztrációs adatok: név, születési idő, nem, lakóhely, sportegyesületi tagság, email 
cím, adószám. 

- Rajtlista adatok: Versenyző neve, születési éve, lakóhelye (csak településnév), neme, 
sportegyesületi tagság, az adott versenyen érvényes korcsoportja. 

- Eredménylista adatok: a Rajtlista Adatok és a befutóidő, részidő, megtett távolság, 
abszolút és kategórián belüli helyezés, kizárás, feladás, időbüntetés ténye. 

- Fizetési adatok: fizetés időpontja, összeg, befizetés jogcíme. 
 
3.2 Az adatkezelés célja 
 
A Futóbarátok Egyesület által végzett adatkezelés céljai:  
 

- nevezések rögzítése 
- a Regisztrálók és Versenyzők beazonosítása és nyilvántartása,  
- kapcsolattartás a Regisztrálókkal, Versenyzőkkel (e-mail útján), 
- a Futóbarátok Egyesület által szervezett esemény lebonyolítása, 
- számlázás, fizetés,  
- eredménylista összeállítása, 
- a versenyről készült fényképek, videók, Eredménylista adatok Futóbarátok Egyesület 

online felületein közzéteszi (pl.: Verseny weboldalán és Facebook oldalán) 
 
3.3. Az adatkezelés jogalapja 
3.3.1 Más versenyző benevezése 
 
A Futóbarátok Egyesület megadja a lehetőséget, hogy a Regisztrálók másokat is 
benevezhessenek a versenyre. Ilyen esetben a Regisztráló szükséges beszerezni a benevezett 
személy hozzájárulását a nevezéssel járó adatkezeléshez 
 
3.3.2 Rajt- és eredménylisták 
 
A Futóbarátok Egyesület által szervezett eseményen a nemzetközileg elfogadott szokásoknak 
megfelelően nyilvános rajtlista és eredménylista készül a Versenyzőkről.  
Ön a versenyre való benevezéssel hozzájárulását adja a 3.1 pont szerint Rajt- és Eredménylista 
adatok körében felsorolt személyes adatainak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való 
közléséhez. 
 
3.3.3 Eseményről készült felvételek 
 
A Futóbarátok Egyesület felhasználhatja a Versenyzőkről készült fényképeket, videókat 
(ehhez Önnek a nevezés során kifejezetten hozzá kell járulnia). 
 



3.4 Az adatkezelés időtartama 
 
A személyes adatok megőrzésének ideje: az érintett tiltakozásáig 
A számlázási, fizetési adatokat a releváns dokumentumok kiállításától számított 8 évig őrizzük 
meg. 
 
4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást 
 
A Futóbarátok Egyesület az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és 
profilalkotást nem végez, továbbá üzletszerzési céllal, így új termékajánlatok, akciók 
népszerűsítésére, piackutatás, nyereményjáték vagy jótékonysági akciókba való bekapcsolás 
céljából nem kezeli. 
 
5. Az adatok megismerésére jogosultak köre, a személyes adatok továbbítása 
 
Az Ön által megadott személyes adatok megismerésére a Futóbarátok Egyesületen belül csak 
azon munkatársai jogosultak megismerni abban a körben, amelyben ez a feladataik ellátáshoz 
szükséges. 
 
A Futóbarátok Egyesület nem továbbít személyes adatokat az EGT-n kívülre. 
 
6. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek 
6.1 Az érintettek jogai 
 
A GDPR 15-21. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a Futóbarátok Egyesület által kezelt 
személyes adatai tekintetében: 
 

- a személyes adatokhoz hozzáférjen, 
- a személyes adatok helyesbítését kérje, 
- a személyes adatok törlését kérje, 
- a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje, 
- tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, 
- a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, 

amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való 
jog), 

- amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy 
hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 
A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt e-mail elérhetőségre 
küldheti el. A Futóbarátok Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott 
intézkedésekről. Amennyiben a Futóbarátok Egyesület nem tesz intézkedéseket, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az 
intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben nem ért egyet a Futóbarátok Egyesület 
válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. A 
Futóbarátok Egyesület minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről 



vagy adatkezelés korlátozásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, 
ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére a 
Futóbarátok Egyesület tájékoztatást ad a címzettekről. 
 
6.1.1 Hozzáférés joga 
 
Ön jogosult arra, hogy a Futóbarátok Egyesülettől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon 
a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő 
adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai, a személyes adatok kategóriái, azon címzettek 
vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Futóbarátok 
Egyesület közölte vagy közölni fogja, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, 
valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó 
minden elérhető információ. 
 
6.1.2 Helyesbítés 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Futóbarátok Egyesület indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok 
kiegészítését. 
 
6.1.3 A törléshez való jog („az elfeledéshez való jog”) 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Futóbarátok Egyesület indokolatlan késedelem nélkül 
törölje a személyes adatait, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 
 

a) a személyes adatokra már nincs szükség, 
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja, 
c) tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, 
d) ha a személyes adatokat a Futóbarátok Egyesület jogellenesen kezelte, 
e) ha a személyes adatokat jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. 

 
Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt lehetséges. 
 
Az adatot a Futóbarátok Egyesület nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok 
valamelyikéből szükséges: (i) véleménynyílvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való 
jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése 
céljából, (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 
szükséges. 
 
Ha valaki az eredménylistából történő törlését kéri, törölni tudjuk a nevét, a lakóhelyét, a 
sportegyesületi tagságát, de az időeredményét, helyezését az eredménylista hitelességének, 



a verseny tisztaságának, a sportszerűségnek, az utána beérkezett versenyzők helyezésének 
magtartása érdekében nem tudjuk törölni. 
 
6.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére a Futóbarátok Egyesület korlátozza az adatkezelést, 
amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Futóbarátok Egyesület ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát, 

b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását, 

c) a Futóbarátok Egyesületnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy 

d) 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 Ön jogos indokaival szemben. 

 
6.1.5 A tiltakozáshoz való jog 
 
Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatai kezelése ellen. Ebben az esetben a 
Futóbarátok Egyesület a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy 
az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, 
jogaival szemben. 
 
6.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja. Továbbá, Ön jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Futóbarátok 
Egyesület közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha: 
 

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy olyan szerződés teljesítéséhez 
szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően 
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, és 

b) az adatkezelés automatizált módon történik. 
 

6.1.7 Jogorvoslat 
 
Amennyiben Ön nem ért egyet a Futóbarátok Egyesület válaszával vagy intézkedésével, 
akkor panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1534 Budapest Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C. Telefon: 06-1/391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu)  
 



 
Az adatkezelő megváltoztathatja a jelen Tájékoztatót, amelyet közzétesz. 
Budapest, 2021. 06. 05. 


