
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
a Kékestető Bajnoka terepfutóverseny résztvevői adatainak kezeléséről 

 
Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a „Kékestető Bajnoka” terepfutóverseny (továbbiakban: verseny) résztvevőit 
tájékoztassa a versenyen való részvétellel összefüggésben a Kékestető Nonprofit Kft. által kezelt adataikról, az adatkezelés 
módjáról, céljáról és időtartamáról. A jelen tájékoztatóban nem érintett kérdésekben a Kékestető Nonprofit Kft. általános 
adatkezelési szabályai alkalmazandóak a verseny résztvevői adatainak kezelésére is, ezek megismerhetőek a 
http://kekesteto.hu/documents/Kekesteto_Nonprofit_Kft_adatkezelesi_tajekoztato.pdf linken. Ezen szabályokat a verseny 
résztvevőire azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol a tájékoztató bármilyen más okból megismert adatokat említ, ott a 
verseny résztvevőinek adatait kell érteni. 
 
A verseny résztvevőire vonatkozó speciális adatkezelési rendelkezések: 
 
Adatkezelő: Kékestető Nonprofit Kft.  
Székhely: 3200 Gyöngyös, 7314 hrsz.  
Cégjegyzékszám: 10-09-035497  
Adószám: 25440630-2-10  
Honlap: www.kekesteto.hu  
Adatkezelő elérhetősége a versennyel kapcsolatosan: +36 30 161 5133; banka.zsolt@kekesteto.hu 
 
Kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév születési idő, lakcím, emailcím 
Adatok forrása: az érintettől közvetlenül 
Adatkezelés célja: a verseny lebonyolítása, versenyzőkkel szükség esetén kapcsolattartás, versenyzők versenyzési 
jogosultságának ellenőrzése életkor alapján 
Adatkezelés jogalapja: jelentkezők önkéntes hozzájárulása, ha a versennyel kapcsolatban valami további (hatósági) intézkedés 
válik szükségessé, akkor jogszabályi előírás, illetve az adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) a), c) f) pontja) 
Adatkezelés időtartama: a verseny lebonyolítását követő 1 hónap, amennyiben a versenyen történt valamely incidenssel 
kapcsolatban további intézkedés válik szükségessé akkor az ezzel kapcsolatos eljárások lefolytatásának ideje. A születési éveket 
anonimizált módon, a hozzá kapcsolható többi személyes adat törlését követően statisztikai adatként adatkezelő ezt követően is 
megőrzi. 
Adathozzáférés: a személyes adatokhoz csak az adatkezelő azon munkatársai, valamint azok a verseny lebonyolításában 
közreműködő személyek férhetnek hozzá, akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges 
 
Hírlevél feliratkozás az adatkezelő további programjaival, valamint a versennyel kapcsolatos hírekkel összefüggésben: 
 
A regisztrációnál megadott emailcímmel opcionálisan feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésünk a 
versennyel összefüggő adatkezeléstől független. A hírlevél szolgáltatás keretében minden esetben lehetőséget biztosítunk 
hírlevélre történő feliratkozásra, illetve arról való leiratkozásra. Ebben az esetben az Ön kifejezett előzetes beleegyezése alapján 
az adatkezelő jogosult e-mailt küldeni Önnek. A hírlevél a cégünk, illetve a Kékestető eseményeivel kapcsolatban állandó 
együttműködő partnerünk működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlatokat, reklámokat is tartalmazhat. Bármikor 
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről a minden hírlevél alján erre a célra létesített linkre 
történő kattintással vagy az adatkezelő részére küldött törlési kérelemmel, amelyet postai úton vagy e-mailben küldhet el 
számunkra. Ebben az esetben a továbbiakban nem küldünk Önnek hírlevelet és ezzel kapcsolatos adatait töröljük.  
 
A program összes résztvevőjét érintő adatkezelés: 
 
Tájékoztatjuk a program összes résztvevőjét, hogy a programon fotó- és videófelvételeket készítünk, amin adott esetben az Ön 
képmása is rögzítésre kerülhet. Ezek a felvételek honlapunkon illetve az eseményről közvetítő médiumok felületein is 
megjelenhetnek. 
 
A jelen adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett adatkezelésekkel kapcsolatban a bevezetőben említett, a Kékestető 
Nonprofit Kft. általános adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések az irányadóak. 


