
T6jdkoztatjuk tisaelt L6Ltogat6inkal, hogy az adatke zellsi t jlkoztat6t jogunkban rill brirmikor
megv6ltoztatni, ez6rt kdrjit, rendszeresen t6rjen vissza weboldalunkra, hogy az adatkezel6si

ulj6koaat6ban tdrtdnl esetleges v6,ltozisokr6l tudomiist szerezzen!

ADATKEZELESI TAJEKOZTATo

Keszthelyi Kilom6terek Eryesiilet

Utoljrira m6dositva: Keszthely, 2019. mrircius 1.

A jelen Adatkezel6si xij6koztat6 a termdszetes szemdlyeknek a szemdlyes adatok kezel6se tekintetdben
tdrt6n6 v6delm6rbl 6s az ilyen adatok szabad riramlisrir6l, valamint a 95/46lEK rendelet hatrllyon kiviil
helyez6s6r6l (6LltalSnos adarvddelmi rendelet) AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS (EU)
20161679 RENDELETE (2016. 6prilis 27.) eliirdsait figyelembe veve, az abban irt alapelvek 6s

szab6ll'ok betart6sa ds a termdszetes szemdlyek megfelel<ien kdsztilt.



Bevezet6s

A Keszthelyi Kilom6terek Egyesiilet (8360 Keszthely, Sdrhrla u. 3. szilm, tovribbiakban: Adatkezel<i),

mint adatkezel6 , magfua n6zve k6telez6nek ismeri el jelen kdzlem6ny tartalmdt. Kdtelezetts6get v6llal

arra, hogy tev6kenys6gdvel kapcsolatos minden adatkezel6si tev6kenysdg megfelel ajelen Tdj6koztat6ban

6s a hatrllyos jogszab6lyokban meghatarozott elvrirdsoknak.

Az Adatkezel6 elkdtelezett a vrisrlrl6k, a versenyein resztvevdk 6s online nevezdsi rendszerdben

regisztr6l6k, a hirlev6lre feliratkoz6k tov6bb6 a szerz6d6ses partnerek 6s munkav6llal6k szemdlyes

adatainak v6delmdben, kiemelten fontosnak tartja azok inform6ci6s dnrendelkez6si jogrinak tiszteletben

tartasAt.

Az ada/,kezel6 r6szletes adatai:
N6v: Keszthelyi Kilom6terek Egyesiilet.
Szdkhely 6s postacim: 8360 Keszthely Sdrhrt utca 3.

Nyilv6ntartasi szirn: 20-02-000220 I
Ad6sz.im: 1928287 9 - 1 -20
E-mail-cim: info zthel ki lometerek.hu
Telefonszim: 30 I 267 - 123 6
Honlap: www.kesahelyikilometerek.hu

Ll Az Adatkezel6si Trlj6koztat6 c6lja 6s hatdlya

Jelen adatkezel6si tij6koztat6 cllja,hogy az Adatkezel6 adatkezeldsi tev6kenysdg6r<i1, az Adatkezel| iltal
vezetett nyilvfurtart6sok 6s adatb6zisok felhaszruflrlsrinak kdrtikn6nyeir5l, rendj6r6l r6szletes tij6koztallst

nytjtson az Erintettek szirlfura, tovrlbbd biztositsa az adaw6delem alkotminyos elveinek, az inform6ci6s

6s tinrendelkez6si jognak 6s adatbiaons6g kiivetelm6nyeinek 6rv6nyesiil6s6t.

ll.l lrinyad6jogszabrilyok:
Az Adatkezel<i adatkezel6si alapelvei dsszhangban vannak az adatv6delemmel kapcsolatos hat6lyos

jogszabrilyokkal, igy ktil6ndsen az al6bbiakkal:
/ 2011.6vi CXII. t6rv6ny - az inform6ci6s 6nrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabadsAgr6l

(Infotv.);
/ a term6szetes szem6lyeknek a szem6lyes adatok kezeldse tekintet6ben tdrtdn6
/ v6delm6r6l 6s az ilyen adatok szabad rlramlis6r6l, valamint a 95/46lEK rendelet

r' hatalyon kiviil helyezds6r6l (6ltalanos adatvddelmi rendelet)

r' AZ EUROPAI PARLAMENT PS A TANACS (EU) 20161679 RENDELETE (2016. APiIiS 27.)

GDPR
/ 2013.6vi V. torv6ny - a Polgriri Tdrv6nykdnlwr6l (Ptk.);
/ 1997.6vi CLV. t<irv6ny - a fogyaszt6v6delemr6l (Fgyw.);
/ 2000.6vi C. tdrveny a szlmvitelr6l (Sz6mv. tv.);
/ 2001. dvi CVIII. tdrv6ny - az elektronikus kereskedelmi szolg6ltat6sok, valamint az

/ informrici6s trirsadalommal 0sszefligg6 szolg6ltatrisok egyes k6rd6seir6l (Eker. tv.);
/ 2003.6vi C. tdrv6ny - az elektronikus hirkdzldsr6l (Eht.);
/ 2005.6ci CLXIV. tdrv6ny a kereskedelemr6l;
/ 2008.6vi XLVIII. tor.'teny - a gazdasiigi rekl6mtevdkenys6g alapvet6 felt6teleir<il es

/ egyes korLitair6l (Grt.),
/ 2012. dvi CLIX. tdrv6ny - a postai szolgeltatAsok6l (Postatv.).



IIL/ Alapelvek

Az Adatkezel<i a szem6lyes adatokat jogsur{ien 6s tisxtess4g*en, valamint az 6rintettek szimfura
rttlilhatui m6don, meghatilrozott, egydrtelmii 6s jogszerii cilbdl kezeli. Csak az adatkezel6s cdlja
szempontjdbol szfrksiges 6s releviins szem6lyes adatokat kiri kdzttlni. A szem6lyes adatok pontossrigirt,
sztiksdg esetdn naprakdszs6g6t biaositja 6s minden 6sszerii intdzkeddst megtesz annak drdekdben, hogy a
pontatlan adatok t6rl6se haladdktalanul megtortenjen.

Az Adatkezelri a szem6lyes adatok kezeldset oly m6don vd:ga, lngy kdpes legyen az adt*ezeles
alapelvcinek ttin€n6 megfelel€s igamltsfu a-

lV.l A szem6lyes adatok k6re, az adatkezel6s jogalapja, c6lja 6s id6tartama

Az Adatkezel6 szemdlyes adatot kizir6lag az alAbbi esetekben kezel:

a) az {intetthoz.Aj6rukisrit adta szemdlyes adatainak egy vagy t6bb konkdt cdlMl ttirtdnti kezelds6hez;
b) az adxkezelfls olyan szerz6d€s teljesit6sdhez sziiks6ges, ameli,ben az iintett az egyrk fdl, vagy az a
szerz6dds megkiitds6t megel6z6en az drintett kdrds6re ttirt6n6 ldpdsek megt6teldhez sziiksdges;
c) az adatkezelis az adatkezel6re vonatkoz6 jogi kdtelezettseg teljesitdsdhez sziiksdges;
d) az adatkezelds az drintett vagy egy misik termdszetes szem6ly l6tfontossdgri 6rdekeinek v6delme miau
sztiks6ges;

e) az adatkezelds k0z6rdekri vagy az adatkezel<ire nrhriaott ktizhatalmi jogositv6ny gyakorlSsrlnak

keretdben v6gzett feladat v6grehajtiisiihoz sztiksdges;

f) az adatkezel€s az adatkezel<i vagy egy harrnadik f6l jogos 6rdekeinek 6rvdnyesit6sdhez sztiks6ges,
kivdve, ha ezen 6rdekekkel szemben els6bbseget 6lveznek az drintett olyan drdekei vagy alapvet6 jogai 6s

szabadslgai, amelyek szemdlyes adatok v6delmdt teszik sziiks€gessd, ktildn6sen, ha az drinlett gyermek.

Szem6lyes adatok kiiltinleges kateg6ririit az Adatkezel6 ktzitrblag az 6rintett kifejezett hozzajri.rulasa

alapjdn kezeli (ez a nevezdshez sztiks6ges iirlap kitdltdse el6tt a hozzajintl6 nyilatkozat elfogadrisdval
ttirtdnik, mind online, mind pedig a helyszini nevezds eset6n).

Az Adatkezel6 tev6kenysdgdnek adatkezel6sei 6nkdntes hozzlirirulason, szerz6ddses vagy tdrvdnyi
kdtelezeus6g teljesftesdn alapulnak. A szemdlyes adatok kezel6s6nek jogcime a szerz<idds teljesites6hez
(versenyek lebonyolitrisa stb.) szfiks6ges adatok eset6ben a szerzod€s teljesit6se. Ezek az adatok az online
nevezdsi rendszerbe val6 regisztrdci6 sorrfur jelennek meg. Az ri'ltalanos adatkezeldsi hozzijr6rulison
tulmen6en kiilOn ho?zijaruldst kdriink a marketingc6hi hirlevelek kiildis6hez.

A Kesahelyi Kilom6terek Egyesiilet megadja a lehet6sdget iigyfeleinek, hogy mrisokat, illewe
csapattagokat is benevezhessenek versenyeire. Felhivjuk az adatkdzlfik figyelm6t, hogy amennyiben nem
saj6t szem6lyes adataikat adjiik meg, az adalkozl| kdtelessdge az drintett hozzrijriruldsdnak beszerz6se.

Az Adatkezel6 a szemdlyes adatokat olyan formdban trirolj4 amely az drintettek azonositisrit csak a
szemdlyes adatok kezeldse cdljainak el6r6s6hez sztiks6ges ideit teszi lehetovd 6s olyan m6don kezeli,
hogy o negl'elilf technikai is szemezisi intizkedCsek alkalmazasrival biaosiwa legyen a szemelyes
adatok megfelel6 biaonsaga az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelds6vel, v6letlen elvesadsdvel,
megsemmisit6sdvel vagy karosodas6val szembeni vddelem.



Az ada&ezel6si tev6kenys6gek nyilvrintarrisit (ogalap, cdl, 6rintettek kateg6ri6inak valamint az

adattov6bbitas, ds trlroliis idej6nek megieldl€s6vel) a jelen Ti\6kozlal6 melldklete tartalmazza.

Az Adatkezel6 riltal folytatott adalkezelds dltaldnos cdlja:
. iigyfelek beazonositasa ds nyilvrintartdsa, valamint a nevezdsek rdgzitdse,

. az Adatkezelti iiltal szervezett esem6nyek lebonyolitrisa

. iigfelek trijdkoaatrisa 6s marketingtev6kenys6g biztositrisa"

. pdnziigyi nyilviintartiisok vezet6se,

. statisztikiik, elemz6sek dssze6llitiisa,

. versenyen vagy egy6b. Adatkezel6 altal szervezett esemdnyen felmertilS eg6szsegiigyi probl6ma

esetdn az tigyfdl 6ltal megadott hozzitartoz6 6rtesit6se.

A kezelt adatok ktire
Az Adatkezel6 6ltal kezelt szemdlyes adatok a melldkletben kertiltek r6szletez6sre, az adatkezel6s

folyamatrlnak, c6ljrinak megjel6ldsdvel egytitt.

Az Adatkezel6 nyilvrintartja a pdnziigyi tranzakci6k adatait (&ltum, 6sszeg, befizetett tetel, online
nevez6s eset6n lranzakci6-azorosit6). Az online nevezesi rendszerben a bankkrirtyris fizetes a K&H Bank

biaonsdgos hriromszerepl6s fizetdsi feliilet6n ttirtdnik, ahol az 6rintettek az adatokat ktizvetleniil a
banknak adjri.Lk meg, ez6rt a bankkrirty6val kapcsolatos semmilyen adat nem kertil a Kesahelyi
Kilomdterek Egyesulet birtok6b4 6s ilyen adatot nem kezel.

Marketingtev6kenys6g
Marketinglevdkenysdge keret6ben a Kesahelyi Kilomdterek Egyesiilet

. statisztikai elemzdseket v6gez abb6l a c6lb6l, hogy javithassa szolgiiltatiisait 6s megalapozza

akci6it.
. c6lcsoportokat k6pez iigyfelkdrdb6l, akiket egy adott szolgiiltatiis vagy akci6 6rdekelhet, illetve

akik sz6mrira az akci6kat meghirdeti,
. e-mailben hirleveleket, rekltimokat ktild ki,
. felhaszn6lhatja az esem6nyein r6szt vevrik6l k6sziilt fenyk6peket, vide6kat (ehhez tigyfeleinknek

nevezdstikkel. a versenykiir6s elfogadisdval kifejezetten hozz6 kell jrirulniuk, 6s ez a hozzi4irnlls
a nevez6s elengedhetetlen feltdtele, mivel a k6peken szerepl6ket nem minden esetben lehets6ges

ndv szerint beazonositani).

Adatfeldolgoz6 partner:
Az Adatlezel6 a Kesahelyi Kilomdterek elnevez6sff rendezv6nyen chipes id6m6rdst biaosit. Id6m6r6
partnereknek az adoll versenyen r6szt vev6knek a versetry lebonyolit6sihoz sztiksdges szemdlyes 6s

nevezdsi adatait 6tadja, akik ezeket az adatotal a verseny soni.n m6rt id6adatokkal 6s az ezekb6l
kiszimitott helyezdsekkel b6viwe adj6k vissza, illeWe 6nrill6an felttiltik az Adatkezel6 weboldali.ra az
eredm6nylistrikat.

Idrimdr6 partneriink:

. AGNI-TECH Informatikai Kereskedelmi es Szolgiltat6 Kft. (www.aeni-timine.hu, (l) 236-301l)



Rajt- 6s eredm6nylistdk
Az Adatkezel6 iilal szervezctl Keszthelyi Kilom6terek elnevezdst rendezvdnyen - a nemzetkdzileg
elfogadou szok6soknak megfelel6en, a sportesemdnyek tisztaslgri.Lnak ds 6tl6that6sdg6nak drdekiben -
nyilvdnos rajtlista 6s eredmdnylista kdsztil a nevez6kr6l. A rajtlista tartalmazza a versenyz6 nevet,
sziiletdsi dv6t, lak6helydt (csak telepiil6s),. Ennek alapjrin mindenki l6thatj4 hogy kivel versenyez. Az
eredmdnylista a rajtlista adatain tulmen<ien a n€tt6 6s brutt6 befut6id6t, r6szid6ket, megtett tilvolsagot,
abszoltit 6s kateg6ri6n beltili helyez6st, valamint a kizinis, feladris, id6btintetis tdny6t tartalmazhatja.
A nevez6k a versenyekre val6 nevezdssel hozzijrirulisukat adjrlk felsorolt adataiknak a nyilvrinos rajr 6s

eredmdnylistrikban va16 kdd6sdhez.

E-mailek 6s SMS-ek kild6se
E-mailt kUldtiLnk minden figyfeliinknek

. a sikeres nevez6sr6l (visszaigazol6 levdl),

. a versenyekkel kapcsolatos tudnival6k6l,

. sziiksdgeset6niigyint6zds, adategyeztetdsc6ljrib6l.

SMS-t killdtiLnk

. rendkiviili esem6ny bekdvetkez6sekor, ha a versenyzoket az id6 rdvidsdge miatt nem tudjuk
m6sk6pp 6rtesiteni (pl. er6s vihar miatt az utols6 pillanatban le kell fujni a versenlt).

A fent emliteu tizenetek a szolgdltatiisunk rdsz6t k6pezik, 6s a marketingc6hi hozz6jriLrul6st6l fiiggetleniil
kiildjiik riket.

Rekldrnc6lri hirlevelet csak annak kiildiink, aki ehhez hozzAj{rulAsitr, adja. Ez a hozzijrirulis b6rmikor
visszavonhat6 a minden hirleveltnk aljrin szerepl6 leiratkozisi f,rnkci6val vagy kiildn e-mallben.

Az adatok megismer6s6re jogosultak kdre
Az iigylelek riltal megadott szem6lyes adatok megismerdsdhez az Egyesiileten beliil csak azon dolgoz6k
jogosultak, akik nevez6ssel kapcsolatos feladatokat l6tnak el, illet6leg az adatok karbantartrlsrit,

elemzdsdt, 6sszes(tdset, drtekelesdt v6gzik, valamint akik az iigyfelek esem6ny el6tti ds utrini
6jekoztalirsAifi felel6sek. A fent emlitett k6rbe tartoznak:

. a neveztet6k 6s adatrdgzit6k,

. a rcndszergazda 6s az adatbazis kezel6je,

. a penzUgyi dolgoz6k,

. a marketinges dolgoz6k.

Az adatkezel6sben 6rintett szerverek helye
A Keszthelyi Kilom6terek Egyesiilet adatkezeldsdnek helye a sz6khelye 8360 Keszthely S6rhriz utca 3.

Weboldal 6s adatbdzis trirhelydt a Mddiacenter Kft. szervere szolgittatja.

A weboldalak ldtogatdsakor keletkez6 adatok
Mint minden webszerver az intemeten, az Adatkezel6vel kapcsolatban iill6 webszerverek is
automatikusan trirolnak egyes adatokat a weboldalaink megtekintdsekor, amelyek szemdlyes adatnak

min6stilhetnek (r6szletesen a melldkletben).

A versenyz6kr6l tirolt adatok
A felsorolt adatokat a versenyz6 beazonositiisii.hoz (pl. hasonl6 nevri versenyz6k megktiliinbdztetdsehez),

a kapcsolattartiishoz, a szolgdltatis biaositrlsrihoz (pl. versenyekkel kapcsolatos drtesitisek kik[ld6se), a

verseny lebonyolitrisrihoz (pl. rajtszirnozis, rajtzon6kba sorolis, kateg6riri& kialakiuisa kateg6rirink6nti



eredmdnyek megallapft6rs4 nevezds ellen6rzdse, probl6mamegoldA's), p6nziigyi dsszesit6sekhez 6s

(ktzitrtiaghozziJ6rulasa eset6n) a fent rdszletezett marketingcdlokhoz is haszn6lja az Adatkezel6.

Alapadatok:

. teljes n6v

. nem

. sztlet6si dritum

. lakcim

. dllampolgrirsrig

. telefonsz6m

. e-mail-cim

. szAmllzisi n6v ds cim

. 0tpr6ba azonosit6. mely az Opr6ba sorozatban val6 reszv6tel feltdtele. Az 6tpr6ba versenyeken

eldrt eredmdny toviibbitrisra ker0l az OBr6ba szerve z6i fel€, ezen adatok az Otpr6bris pontok
j 6vriinis6.hoz sziiksdgesek.

Az egyes versenyekhez tartoz6 tovdbbi nevezdsi €s egdszsdgiigyi adatok (melyek az orvosi szemdlyzet

segitsdgdre vannak a s6riilt ell6t6sakor):

. verseny teljesit6sdnek tervezett ideje, mely a rajtol66i z6n6l meghatfirozza

. befizetett nevezesi dij, fizet6si m6d ds d6tum

. a rajtszam-iitv6tel, a visszaigazoLis, a visszal6p6s t6nye 6s drituma

. p6l6m6ret

. rdszt vesz-e a tdszta partin

. baleset eset€n 6rtesitend6 hoTz tartozb neve 6s el6rhet6s6ge (nem k6telez6 - a versenyz6 6s

csal6dja sajrit drdek6t szolg6lja),
. egy6b, az tigyint6z6shez kapcsol6d6 megjegyz6sek (pl.6tnevez6s, probldmris befizetds tisztrizrisa,

nevez6s 6taddsa stb
. az 6rintett betegsdgeinek felsorol6sa
. gy6gyszer szed6se
. gyigyszer-€rz6kenys6g
. tdplil6k-kieg6szitti fogyaszkisa
. vdrcsoportja
. koriibbi m[itdtek. sdrtildsek.

18 6v alattiak nevez6se

Versenyeinkre. rendezv6nyein-kre 18 6v alatti fiatalok is nevezhetnek. Gyermek futamainkon a sziil6 tdlti
ki 6s irja alii a nevez6si lapot, mig a tdbbi versenysz6munk eset6n a l8 ev alatti versenyz6k sz[l6i
hozzdj6rul6 nyilatkozatot kdtelesek magukkal hozni.

Adatok t6rl6se
Ugyfeleink a jogszab6ly alapjan b6rmikor kCrhetik szem€lyes adataik torl6set az adatbfzisunkb6l, online
nevez6si rendszeriinkbril, illeWe az ercdmdnylistdkbol. Folyamatban lev6 nevezds esetdn ez csak a
versenyt6l val6 visszal6pessel egytitt lehetsdges.

Kfls6 szolgiltattikkal kapcsolatos adatkezel6s
A portril html k6dja az adatkezek6t6l ftiggetlen, ktils6 szerverr6l 6rkez<i 6s kiils6 szerverre mutat6
hiva&ozisokat tartalmaz. A kiils6 szolgriLltat6 szervere ktizvetleniil a felhaszn6l6 szimit6g6p6vel riLll

kapcsolatban. Felhivjuk l6togat6ink figyelm6t, hogy e hivatkozisok szolg6ltat6i az 6 szervertike tdrt6n6



kdzvetlen kapcsol6dris, a felhasznil6 btingdsz6jdvel val6 kdzveflen kommunik6ci6 miatt felhasmil6i
adatokat (pl. IP cim, bdng6sz6, openici6s rendszer adatai, egdmrutat6 mozgrisa" megldtogatott oldal cime
6s a litogatris id6pontja) k6pesek gy0jteni.
Az IP cim olyan szimsorozat, mellyel az intemetre fe[ep6 felhaszn6l6k szimit6g6pei, mobil esz}rdzpi
egydrtelmiien azonosithat6k. Az IP cimek segitsdgdvel akrir ftildrajzilag is lokalizilhat6 az adott
szimit6gdpet hasznril6 l6togat6. A megl6togatott oldalak cime, valamint a d6tum, id6pont adatok
dnmagukban az 6rintett azonositiisira nem alkalmasak, azonban egy6b (pl. regisztnici6 sonin megadott)
adatokkal tisszekapcsolva alkalmasak arr4 hogy segitsdgiikkel a felhasznril6ra vonatkoz6
ktivetkeaetdseket lehessen levonni. A felhaszn6l6 szAmina esetlegesen szemdlyre szabott tartalmakat a
kiils6 szolgriltat6 szeryere szolgrl'lja ki.
A webauditrilisi cdhi ds a honlaplatogat6i adatok webszerver elali rdgzit6sdvel megval6sitott
adatkezel6sek az intemeten elte{edt Sdatkezeldsek, igy azokat az intemet haszn6latdval, weblapok
Ititogat6vival elfogadja a felhaszn6l6. Az adatok kiils6 szolgriltat6k szervere 6ltali kezel6s6r6l az alihb
felsorolt adatkezel6k tudnak rdszletes felvilagositrist nyujtani.

A kesahelyikilometerek.hu weboldal l6togatotts6gi 6s egydb webanalitikai adatainak fiiggetlen mdrdsdt ds

audit6llsit kiils<i szolgriLltat6kdnt a Google Analytics szervere segiti. A mdrdsi adatok kezel6sdrril az

ada&ezel6 a http://www.google.com/intVhu/policieV cimen ad r6szletes felviLigosit6st.
Egyes kdztissdgi funkci6k ig6nybevdtele 6rdek6ben a keszthelyikilometerk.hu weboldalon megtaldlhat6k
a facebook.com cimen el6rhet6 szolgAltat6 ,,Tetszik" €s ,,Megosztiis", a twitter.com ,,Megosztrls" 6s a
google.com,,+1 " szolg6ltatdsainak hivatkozisai.

A honlap k6djdba a felhaszn6l6k kdvet6se 6s szemdlyre szabott ajrinlisok megjelenit6se 6rdek6ben az

al6bbi szolgriltat6k k6dja kertilt be6gyazisra: google.com, google-analytics.com, googleadservices.com.

Teljesitm6nyt biztositri siitik (cookie)

A Google Analyics stitiket arra hasznriljuk, hogy informrici6t gnijtsiink azzal kapcsolatban, hogyan
haszndtjriLk. l6togat6ink weboldalunkat. Ezek a siitik nem tudjrik a l6togat6t beazonositani (az dppen

haszn6lt IP cimet is csak rdszben riigzitik), olyan inform6ci6kat gyrijtenek, mint pl. hogy melyik oldalt
ndzett meg a l6togat6nk. a felhaszn6l6 a weboldal mely rdsz6re kattintott, hri,ny oldalt keresett fel, milyen
hosszt volt az egyes munkamenetek megtekintdsi ideje, melyek voltak az esetleges hibatizenetek -
mindea weboldalunk fejlesads6nek, valamint a felhasznril6k szirntra biztositott 6lmdnyek javit6sanak

c6lj6val.

Kamp6nyaink sikeresseg6nek m6rds6re hirdet6partnereinkt6l szermaz6, harmadik f6l 6ltali stitiket is

haszn6lunk (pl. Google AdWords Conversion Tracking). Ezeket csak bizonyos aloldalak lAtogat6sa esetdn

kiildj iik el a Litogat6 sz6mit6gdp6re, tehiit ezekben csak az adott aloldal megl6togadsanak 16nyet ds idej6t

uiroljuk, semmilyen m6s informdci6t nem.

V.l Az 6rintettek jogai
Az erintett tajekoz(atir.st kdrhet szem6lyes adatai kezel€ser6l, valamint k6rheti szemdlyes adatainak
helyesbitdsdt, illewe - a k6telez<i adatkezelesek kiv6tel6vel - tdrl6s6t vagy zirol6siit.

T 6j 6koztd,Ashoz val6 j og :

Az drintett k6relm6re az Adatkezel6, mint adatkezeki tAlAkoaaffst ad az 61tala kezelt, illet6leg az iltala
megbizott feldolgoz6 rl{tal feldolgozott adatair6l, azok fomisrir6l, az adatkezelds cdljar6l, jogalapjrir6l,

id6tartam6r6l, az adatfeldolgoz6 nevdr6l, cim6r<il 6s az adatkezel6ssel Osszefiiggri tev6kenysegdr6l, az



adatv6delmi incidens kdrulmdnyeir6l, hat'isaidl 6s az elhriritisrlra meglett intdzked6sekr6l, tovdbb6

adattov6bbitis eset6n annak jogalapjrir6l 6s cimzettj6nil. Az adatkezel6 k6z6rthet6 form6ban, az drintett

ene ininyul6 k6relm6re ir6sban adja meg a Lljdkoztatrist. E t l5kozlztits ingyenes, ha a trij6koaauiLst k6r6 a

foly6 dvben azonos adatk6rre vonatkoz6 tAlikozlatAsi k6relmet az adatkezel6hdz m6g nem nytjtott be.

Egy6b esetekben az Adalkezelo kdltsegt6ritdst ellapit meg.

Hozzif6res joga:

Az drintett jogosult arr4 hogy az Adatkezel6t6l visszajelz6st kapjon arra vonatkoz6an, hogy szem6lyes

adatainak kezel€se folyamatban van-€, 6s ha ilyen adatkezelds folyamatban van, jogosult arr4 hogy a
szemdlyes adatokhoz 6s a kdvetkez6 informriai6khoz hozziLf6r€s kapjon:

a) az adatkezelds c6ljai;
b) az erintett szemdlyes adatok kateg6ri6i;

c) azon cimzettek vagy cimzeftek kateg6ri6i, akikkel, illewe amelyekkel a szem6lyes adatokat

kdz6ltdk vagy k6z6lni fogjrik, ide6rtve kiildndsen a harmadik orszlgbeli cimzetteket, illetve a nemzetkdzi

szervezeteket;

d) adott esetben a szemdlyes adatok trirolasinak tervezett id6tartama, vagy ha ez nem lehetseges,

ezen id6tartam meghatiiroziisdnak szempontjai;

e) az drinteu azon joga. hogy kdrelmezheti az Adatkezel6t6l a ra vonatkoz6 szemdlyes adatok

helyesbitds6t, t6rl6sdt vagy kezel6s6nek korlirl.ozAsirt, 6s tiltakozhat az ilyen szemdlyes adatok kezel6se

ellen;

f) a valamely feliigyeleti hat6sdghoz cimzeft panasz benyrijt6s:furak joga;

g) ha az adatokat nem az 6rintett6l gyujt6tt6k, a forriisuka vonatkoz6 minden el6rhetri informrici6;

h) az automatizilt ddntdshozatal tdnye, ide6rtve a profilalkotdst is, valamint legal6bb ezekben az

esetekben az alkalmazon logik6ra 6s arra vonatkoz6 drthet6 informrici6k, hogy az ilyen adatkezel6s

milyen jelent<isdggel bir. 6s az drintettre ndzve milyen vii,rhat6 kdvetkezmdnyekkel jrir.

Az Adatkezelo az adatkezelds titrgyit k6pez6 szemdlyes adatok mrisolatrit az drinteft rendelkez6s6re

bocsatja. Az 
'intett 

eltal kdrt tov6bbi mdsolatokgrt az Adatkezel6 az adminiszrativ kdltsdgeken alapul6,

dsszeni m6rt6kii dijat szimithat fel. Ha az drintett elektronikus riton nyrijtotta be a k6relmet, az

informrici6kat sz6les kdrben hasmdlt elektronikus formdtumban kell rendelkezdsre bocs6tani, kiv6ve, ha

az drintett m6sk6nt k6ri. A mrisolat ig6nyl6sdre vonatkoz6 jog nem drintheti hdtriinyosan mrisok jogait 6s

szabads6gait.

Ha szem6lyes adatoknak harmadik orszigba vagy nemzetktizi szewezet r6sz6re tdrt6n6 tovibbit6srira
kertil sor, az drintett jogosult arr4 hogy tlj6koztat6st kapjon a tov6bbitr{sra vonatkoz6an a jogszabri,ly 6ltal
el6irt megfelel6 garancirikr6l.

Helyesbitds joga:

Az Adatkezel6 az drintett ene irfnyul6 kdrctndre k6sedelem n6lkiil helyesbiti az drintethe vonatkoz6
pontatlan szemdlyes adatokat, ha azok a val6sdgnak nem felelnek meg 6s a val6signak megfelel6
szemdlyes adat a rendelkezds€re iill.

Korl6toz6shoz val6 jog

Az 6rintett jogosult az Adatkezel6t6l a ni vonatkoz6 szemdlyes adat kezelds6nek korletozAs6t k6mi, ha:

- az drintett vitatja a szemdlyes adatok pontoss6g6t, ez esetben a korl6tozds arra az id6tartamra
vonatkozik, amely lehet6vd teszi, hogy az Adatkezell ellendizze a szem6lyes adatok pontoss6gAt,



- az adatkezelds jogellenes, €s az €rintett ellenzi az adatok tdrlesdt, 6s ehelyett k6ri azok
felhaszn6lrisdnak koilAtozigfit,
- az Adatkezel6nek m6r nincs sziiksdge a szem6lyes adatokra adatkezel6s c6lj6b6l, de az 6rintett
ig6nyli azokat jogi ig6nyek el6terjeszt6s€hez, 6rvdnyesitdsdhez vagy v6delmihez, vagy
- az 6rintett tiltakozou a ktizerdekb6l, ktizhatalmi jogositv6ny gyakorl6sa 6rdekdben vagy az
adatkezel6 (harmadik fdl) jogos 6rdek6ben tdrtdnd adatkezel6s ellen; ez esetben a korlitozis alra az

id6tartamra vonatkozik, amig megrillapitdsra nem keriil, hogy az Adatkezel6 jogos indokai els6bbseget
dlveznek-e az 6rintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezel6s a fentiek alapjrin korl6tozis ali esik, az ilyen szem6lyes adatokat a trirol6s kivdtel6vel
csak az drintett ho""6jrlruliisiival, vagy jogi ig6nyek el6terjesztds6hez, 6rvdnyesitdsdhez vagy vddelm6hez,

vagy mds termdszetes vagy jogi szemdly jogainak v6delme 6rdek6ben, vagy u Uni6, illetve valamely
tagdllam fontos k6z6rdek6bol lehet kezelni.

Az Adatkezel6 az 6rintettet, akinek a k6r6s6re a fenti leirtak alapjrin korl6toarik az adatkezrlflst, az

adatkezel6s korkitozisrinak felold6srir6l el6zetesen trijdkoaatja.

Tdrl6shez val6 jog:
Az Adatkezel6 az drintett kdrelm6re a szemdlyes adatot tdrli, ha kezel6se jogellenes, a kezelt adat hirinyos
vagy t6ves - €s ez az d.Lllapot jogszerten nem orvosolhat6 - feltdve, hogy a tdrldst tiirvdny nern zirja ki, az
adatkezelds c6lja megsziint, vagy az adatok tri.rolisrinak t6rv6nyben meghauirozott hatri.rideje lejirt" azt a
bir6s6g vagy a Nemzeti Adaw6delmi 6s Informdci6szabadsdg Hat6s6g elrendelte.

Ha az Adatkezel6 nyilviinoss6gra hozla a szemilyes adatot, 6s a fent leirtak 6rtelmdben azt l6rdlni kdteles,
az el6rhet<i technol6gia ds a megval6sitis kdlts6geinek figy.elembevdtel€vel megteszi az 6sszeriien

elvrirhat6 l6p6seket - idedrwe technikai intdzkeddseket - annak 6rdek6ben, hogy taj6koztassa az adatokat
kezel6 adatkezel6ket, hogy az 6rintett kdrelmezte t6ltik a sz6ban forg6 szemdlyes adatokra mutat6 linkek
vagy e szemdlyes adatok mrisolatiinak, illetve masodpeld.lnyrinak tdrl6s6t.

Az Erintett kdrelme ellendre az Adatkezelo nem kdteles a szemdlyes adatok tdrl6s6re, tovribb6 az adatok
meg6rz6sdvel az adatkezellse jogszerii, ha
- v6lem6nynyilv6Lnitris ds a triLj6koz6dris szabadsdgdhoz val6 jog gyakorl6sa, vagy
- valamely jogi kdteleze$s6gnek val6 megfelel6s,

- k6z6rdekii archivdlas celjdbol, vagy

- tudomrinyos 6s tdrtenelmi kutatris c6lj6b6l vagy statisaikai c6lb6l, vagy
- jogi igdnyek el6terjesztdsdhez, 6rv6nyesit6sdhez, illetve v6delm6hez sziiksdges.

Tiltakozis joga:

Az 6rintett tiltakozhat szem6lyes adat6nak kezel6se ellen, ha

a) a szemdlyes adatok kezeldse vagy tovibbitiisa ktzir,6lag az adatkezelore vonatkoz6 jogi kdtelezetts6g

teljesit6sdhez vagy az adatkezel6, adauiwev6 vagy harmadik szemdly jogos 6rdek6nek drvdnyesit6sdhez

sziiksdges, kiv6ve, ha az adatkezeldst ttirv6ny rendelte el;

b) a szem6lyes adat felhaszniiliisa vagy tov6bbitasa kdzvetlen iizlelszerzds, kdzv6lem6nv-kutatiis vagy

tudomiinyos kutatas c6ljALra tdrtdnik;
c) tdrvdnyben meghatarozott egydb esetben.



Ha a szem6lyes adatok kezeldse kiizvetlen iizletszerzes 6rdekdben tdrt6nik, az drintett jogosult arr4 hogy

brirmikor tiltakozzon a ni vonatkoz6 szemdlyes adatok e c6lb6l tdrt6n6 kezel6se ellen, ide6rwe a

profilalkot6st is, amennyiben az a ktizvetlen iizletszerzdshez kapcsol6dik. Ha az drintett tiltakozik a

szem6lyes adatok k6zvetlen tizletszerzds drdekdben tdrt6n6 kezel6se ellen, akkor a szem6lyes adatok a

tovdbbiakban e cdlb6l nem kezelhet6k.

Az Adatkezel6 a tiltakoztt a k6relem benyujtis6t6l szimitott legrtividebb id6n beliil, de legfeljebb 15

nap alatt megvizsg6lj4 annak megalapozottsiiga kdrddsdben ddnt6st hoz, 6s d6nt6sdr6l a k6relmez6t

irasban tijdkoztatj a. Ha az adatkezel6 az erintett tiltakozis6nak megalapozotts6gat megallapitjL az

adatkezelest - bele6rtve a tovabbi adatfelvdtelt 6s adattov6bbit6st is - megsziinteti, ds az adatokat zirolja,
valamint a tiltakoz6sr6l, tovlbbh az annak alapjrfu: tett int6zked6sekr6l 6rtesiti mindazokat, akik rdsz6re a

tiltakozassal drintett szem6lyes adatot konlbban tovdbbitotta 6s akik kdtelesek intdzkedni a tiltakozisi jog

drv6nyesit6se 6rdekeben.

Amennyiben az 6rintett az adalkezelfirek a meghozott dtintdsevel nem drt egyet, az ellen - annak

kdzl6s6t6l szirnitott 30 napon beliil - bir6s6ghoz fordulhat.

Az Adatkezel6 az 6rintett adatit nem tdrdlheti, ha az adatkezeldst tdrveny rendelte el. Az adat azonban

nem toviibbithat| az adatiivevb rdszse, ha az adarJrrezell egyetdrtett a tiltakozissal, illet6leg a bir6sig a

tiltakozis jogoss6gdt me96llapitotta

A tiltakozishoz va[6 jogra legkds6bb az drintettel val6 els6 kapcsolatfelvdtel sonin kifejezetten fel kell
hivni annak figyelm6t, 6s az ene vonatkoz6 t ij6koztatdst egydrtelmiien 6s minden mris informrici6t6l

elkiildnitve kell megj eleniteni.

Ha a szemdlyes adatok kezelds6re tudomrlnyos 6s tdrt6nelmi kutatisi c6lb6l vagy statisztikai cdlbol keriil
sor, az 6rintett jogosult arr4 hogy a saj6t helyzetCvel kapcsolatos okokb6l tiltakozhasson a ni vonatkoz6

szemdlyes adatok kezel6se ellen, kivCve, ln az adatkezBldsre kdzerdekii okb6l vdgzett feladat

v6grehajtrisa 6rdek6ben van sziiks6g.

Adathordozhat6s6ghoz val6 jog
Az erintett jogosult a 16 vonatkoz6 szemdlyes adatok hordozhat6srigrira az alibbiak szerint:

Az drintett jogosult arr4 hogy a rd vonatkoz6, riltala egy adatkezeld rendelkezes6re bocsitott szem6lyes

adatokat tagolt, sz6les kdrben hasznrllq g6ppel olvashat6 fomr6tumban megkapj4 tovAbb6 jogosult arr4
hogy ezeket az adatokat egy m6sik adatkezel6nek tov6bbitsa an6lkiil, hogy ezt akad[lyom| az az

adatkezel6, amelynek a szemdlyes adatokat a rendelkezds6re bocsr{totta, ha:

a) ha az adatkezelds jogalapja az Erintett hozz6j6rulis4 vagy az Erintettel kdttitt szerz6dds teljesit6se

b) 6s az adatkezel6s automatizilt m6don tdrtenik.

Az adatok hordozhat6srigrihoz val6 jog gyakorldsa soriin az drintett jogosult arra, hogy - ha ez

technikailag megval6sithat6 - kdrje a szemdlyes adatok adatkezekik kdzdtti k6zvetlen tovtlbbitrisrit.

Az adatok hordozhat6sdgdhoz val6 jog gyakorlisa nem s6rtheti a tdrldshez val6 jogot. Az adathordoz{s
joga nem alkalmazand6 abban az esetben, ha az adatkezel6s k6z6rdekri vagy az adatkezel6re ruhrizott
kdzhatalmi jogosiwrlnyai gyakorlisanak keret6ben v6gzett feladat v6grehajtiisdhoz sztiksdges.

Az adatok hordozhatosAgithoz val6 jog nem drintheti h6tr6nyosan mrisok jogait 6s szabadsiigait.



Zrirolas 6s megjel6l6s:

Az Adatkezel6 zirolja a szem6lyes adatot, ha az 6rintett ezt ke1r, vagy ha a rendelkez6sdre 6116

inform6ci6k alapjrin feltdtelezhet6, hogy a tdrl6s sdrten6 az drintett jogos 6rdekeit. A ztrolt szem6lyes
adat kizitr6lag addig kezelhet<i, ameddig fennrill az az adatkezel6si c6l, amely a szemdlyes adat tdrl6s6t
klziLrta.

Az Adatkezel6 megjeldli az ltala kezelt szem6lyes adatot, ha az 6rintett vitatja annak helyess6g6t vagy
pontoss6gAt, de a vitatott szem6lyes adat helytelens6ge vagy pontatlans6ga nem 6llapithat6 meg
egy6rtelmiien.

Az 6rintett jogosult a szem6lyes adatainak kezel6s€hez adott hozzAjintldst bdrmely idripontban a
hozz6j6rulis visszavon6siira vonatkoz6 nyilatkozat kititlt6sdvel vagy amennyiben 6rintett enn6l
egyszeriibb m6don kiviinja visszavonni hozzijrirulisit akkor annak megfelel6 alkalmazls6val visszavonni
az aldbbiak szerint:

Az 6rintett jogosult arra, hogy hozznjfuilisin brirmikor visszavonja. A hondjirulls visszavon6sa nem
6rinti a hozzijriruftison alapul6, a visszavoniis el6tti adatkezel6s jogszerts6gdt. A hozzbjirulls
visszavonrisrfurak lehet6s6g6t ugyanolyan egyszerii m6don kell biaositani az 6rintett r6szere, mint annak
megaddsit.

Yl.l Jogorvoslatilehet6s6gek

B6rmely drintett a szem6lyes adatainak kezel6s6vel kapcsolatos vdlt jogsdrelem esetdn panaszt tehet az
Adatkezel6 jelen Trij6koztat6ban irt el6rhet6sdgein, igy a Keszthelyi Kilom6terek Egyestllet a panaszos
s6relm6t igyekszik haladdlralanul orvosolni. Az drintettnek joga van a Nemzeti Adatv6delmi 6s

Inform6ci6szabads6g Hat6s6gn6l panaszt tenni, lslvagy az illetdkessdggel 6s hatriskdrrel rendelkez6
bir6srighoz fordulni.

Nemzeti Adatv6delmi 6s InformdciSszabadsfg Hatds{g
Postacim: 1534 Budapest Pf.:834
Cim: 1 125 Budapest Sziligyi Erzs6bet fasor 221C.

Telefon: 06-l/391 -1400

E-mail-cim: ugyfelszolealat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu

A Keszthelyi Kilom6terek Eryesiilet kiktit6se
Az adatkezelo fenntartja a jogot, hogy sziiksdges esetben adatvddel-rni nyilatkoza&it megviiltoztassa. Erre
azon esetekben kertilhet sor, ha a szolgiiltatrlsok kdre b6viil, a technikai rendszer megvd.Lltozik, vagy azt
jogszabrily kotelez6vd teszi. Azonban ilyen jellegti m6dositiis nem jelentheti a szem6lyes adalok eredeti
cdlt6l val6 eltdrd kezeldsdt.

Bed6 Bedta elndk
Keszthelyi Kilom6terek Egyesiilet
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