
A TELJES GRÁF NONPROFIT KFT. 

és 

az A MATEMATIKA ÖSSZEKÖT EGYESÜLET 

adatkezelési tájékoztatója 

 

Bevezető  

 

A Teljes Gráf Nonprofit Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Kétmalom utca 16., adószám: 

29175712-1-09, cégjegyzékszám: 09-09-032648) és A Matematika Összeköt Egyesület 

(székhely: 4028 Debrecen, Laktanya u. 40., adószám: 18518179-1-09, nyilvántartási szám: 09-

02-4398, honlap: www.medvematek.hu , e-mail: info@medvematek.hu ), mint a Medve 

Matektáborok, a Medve Szabadtéri Matekversenyek, a Medve Matek Élménynap és esetleges 

más Medve Matek Esemény kizárólagos jogosultságú Szervezői tájékoztatják a versenyein 

résztvevőket, nevezési rendszerébe regisztrálókat és egyéb Érintetteket adatkezelési gyakorlatáról 

és jogorvoslati lehetőségeiről. A Matematika Összeköt Egyesület és a Teljes Gráf Nonprofit Kft., 

mint közös adatkezelők (a továbbiakban: Adatkezelők) az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi 

Rendelet vagy GDPR) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 

általuk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelések során mindent megtesznek annak 

érdekében, hogy megfeleljenek a fent említett jogszabályi feltételeknek és az egyéb hatályos 

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  

 

I. Más résztvevő adatainak megadása  
 

Az Adatkezelők kiskorúaknak szóló rendezvényeket is szerveznek, amelyekre azonban csak 

nagykorúak regisztrálhatják be a kiskorú résztvevőket, így a regisztrálást elvégző személytől nem 

csak saját adatait kérjük el. A regisztráló kötelezettsége a közvetlenül gyermekeknek kínált, 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok 

kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött 

gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben 

jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve 

engedélyezte. Ezen hozzájárulás megtörténtét a regisztrálónak Adatkezelők kérésére igazolnia kell.  

Másrészt bizonyos rendezvényeinkre lehetőség van csapatot is regisztrálni, mely regisztrációt a 

csapat egyik nagykorú tagjának elegendő elvégeznie akkor is, ha a csapatban más nagykorú tag(ok) 

is van(nak). Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a nevezést végző személy rendelkezzék 

az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. A személyes adatok 

kezeléséhez általában nem szükséges az írásos hozzájárulás, ezért mi sem terheljük Önt 

bürokratikus előírásokkal, azonban kétség vagy hatósági megkeresés esetén azonnal köteles a 

hozzájárulás megtörténtét bizonyítani számunkra.  

 

II. Az Adatkezelők által végzett adatkezelések:  

1. Az adatkezelés célja: Medve Matek táborok, tehetséggondozó tréningek megrendezése, 

megszervezése és lebonyolítása.  

 

A kezelt adatok köre: az adatbázisbeli azonosító, mely automatikusan generálódik, teljes név, 

titulus, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben 

releváns), aktuális évfolyam (amennyiben releváns), utolsó számlázási név és cím (automatikusan 

generálódik, ha valaki az online rendszerünkön keresztül kér számlát – ez az Ön kényelmét 

szolgálja, hogy ne kelljen minden alkalommal begépelni), befizetett részvételi díj, 



kedvezménytípus, fizetési mód és dátum, az ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. 

átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés átadása). A „Részvételi engedélyen” megadandó 

még a szülő által nem engedélyezett tevékenységek, valamint a szülő aláírása és dátum. A „Szülői 

engedélyen” a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklete szerinti adatok.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása, valamint GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség a 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 2. melléklete szerint.  

Az adatkezelés időtartama: Adatbázisunkban szereplő Érintettek a jövőben is bármikor 

jelentkezhetnek eseményeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. 

Kedvezmények biztosításához szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való 

hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

2. Az adatkezelés célja: Medve Szabadtéri Matekversenyek megrendezése, megszervezése 

és lebonyolítása.  

 

A kezelt adatok köre: az adatbázisbeli azonosító, mely automatikusan generálódik, teljes név, 

titulus, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben 

releváns), aktuális évfolyam (amennyiben releváns), utolsó számlázási név és cím (automatikusan 

generálódik, ha valaki az online rendszerünkön keresztül kér számlát – ez Érintettek kényelmét 

szolgálja, hogy ne kelljen minden alkalommal begépelni), befizetett részvételi díj, 

kedvezménytípus, fizetési mód és dátum, eredmény és helyezés (versenyek esetén), egyéb, az 

ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés 

átadása). Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok: online 

azonosító, felhasználónév, titkosított jelszó, az utolsó jelszócsere dátuma (a program működéséhez 

és hibaelhárításhoz szükséges).  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása .  

Az adatkezelés időtartama: Adatbázisunkban szereplő Érintettek a jövőben is bármikor 

jelentkezhetnek eseményeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. 

Kedvezmények biztosításához szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való 

hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan. 

 
3. Az adatkezelés célja: Medve Matek Élménynap megrendezése, megszervezése és 

lebonyolítása.  

 

A kezelt adatok köre: az adatbázisbeli azonosító, mely automatikusan generálódik, teljes név, 

titulus, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben 

releváns), aktuális évfolyam (amennyiben releváns), utolsó számlázási név és cím (automatikusan 

generálódik, ha valaki az online rendszerünkön keresztül kér számlát – ez Érintettek kényelmét 

szolgálja, hogy ne kelljen minden alkalommal begépelni), befizetett részvételi díj, 

kedvezménytípus, fizetési mód és dátum, eredmény és helyezés (versenyek esetén), egyéb, az 

ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés 

átadása). Az online nevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok: online 

azonosító, felhasználónév, titkosított jelszó, az utolsó jelszócsere dátuma (a program működéséhez 

és hibaelhárításhoz szükséges).  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása.  



Az adatkezelés időtartama: Adatbázisunkban szereplő Érintettek a jövőben is bármikor 

jelentkezhetnek eseményeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. 

Kedvezmények biztosításához szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való 

hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

4. Az adatkezelés célja: egyéb Medve Matek Esemény megrendezése, megszervezése és 

lebonyolítása.  

 

A kezelt adatok köre: az adatbázisbeli azonosító, mely automatikusan generálódik, teljes név, 

titulus, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben 

releváns), aktuális évfolyam (amennyiben releváns), utolsó számlázási név és cím (automatikusan 

generálódik, ha valaki az online rendszerünkön keresztül kér számlát – ez Érintettek kényelmét 

szolgálja, hogy ne kelljen minden alkalommal begépelni), befizetett részvételi díj, 

kedvezménytípus, fizetési mód és dátum, eredmény és helyezés (versenyek esetén), egyéb, az 

ügyintézéshez kapcsolódó megjegyzések (pl. átnevezés, problémás befizetés tisztázása, nevezés 

átadása).  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása  

Az adatkezelés időtartama: Adatbázisunkban szereplő Érintettek a jövőben is bármikor 

jelentkezhetnek eseményeinkre, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges. 

Kedvezmények biztosításához szintén meghatározatlan ideig szükséges lehet az adatokhoz való 

hozzáférés. Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján az Érintett 

hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

5. Az adatkezelés célja: önkéntesek toborzása a rendezvények, versenyek lebonyolításához.  

 

A kezelt adatok köre: az adatbázisbeli azonosító, mely automatikusan generálódik, teljes név, 

titulus, születési idő, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben releváns), 

aktuális évfolyam (amennyiben releváns), utolsó számlázási név és cím (automatikusan 

generálódik, ha valaki az online rendszerünkön keresztül kér számlát – ez az Érintettek kényelmét 

szolgálja, hogy ne kelljen minden alkalommal begépelni).  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: az Érintett által megadott személyes adatokat a célhoz kötöttség elve 

alapján az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

6. Az adatkezelés célja: szociális támogatás biztosításának lehetősége ingyenes matektábori 

részvételre szóló pályázattal.  

 

A kezelt adatok köre: Kitöltött pályázói adatlap (rajta teljes név, titulus, születési hely és idő, 

lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskola neve és települése (amennyiben releváns), aktuális 

évfolyam (amennyiben releváns), ) pályázói kérdőív válaszai, utolsó tanév végi bizonyítvány 

másolata, igazolás arról, hogy a diák kikkel lakik azonos lakcímen, szülők keresetét igazoló 

dokumentum (pl. adóhatósági jövedelemigazolás), matematikatanári vagy osztályfőnöki ajánlás, 

matematikai versenyeredmények igazolása (oklevélmásolat vagy eredménylista), orvosi igazolás 

tartós betegségről a családban, bármilyen egyéb dokumentum, amely valamilyen nehezítő 

életkörülményt igazol.  



Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása és a különleges személyes adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) 

bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 8 évig tárolják. Az Érintett személyes adatai ezt követően véglegesen 

törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

7. Az adatkezelés célja: támogatás nyújtása a Teljes Gráf Nonprofit Kft. részére. 

 

A kezelt adatok köre: támogatást nyújtó neve, bankszámlaszáma, támogatás összege, támogatás 

gyakorisága és ideje. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 5 évig tárolják. Az Érintett személyes adatai ezt követően véglegesen 

törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan. 

 

8. Az adatkezelés célja: támogatás nyújtása A Matematika Összeköt Egyesület részére.  

 

A kezelt adatok köre: támogatást nyújtó neve, bankszámlaszáma, támogatás összege, támogatás 

gyakorisága és ideje. 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 5 évig tárolják. Az Érintett személyes adatai ezt követően véglegesen 

törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

9. Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az Adatkezelőkkel.  

 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet, üzenet tárgya.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 8 évig tárolják. Az Érintett személyes adatai ezt követően véglegesen 

törlésre kerülnek, így azok visszaállítása utólag már nem lehetséges.  

Az adatkezelés módja: elektronikusan.  

A kapcsolatfelvételre az alábbi linken található elérhetőségeken van lehetőség: 

http://www.medvematek.hu/kapcsolat  

 

10. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelők által kép-, hang-, illetve kép- és hangfelvételek (a 

továbbiakban: Felvételek) készítése a különböző eseményeken résztvevőkről.  

 

A kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült Felvételek.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § 

(1) bekezdése értelmében az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 5 évig tárolják, majd archiválják. A közösségi médiafelületek esetén az 

Ön személyes adatait az Adatkezelők a fényképfelvétel készítésétől számított 5 éven belül tölthetik 



fel a lentebb jelzett felületekre. Amennyiben Ön személyes adatai törlését kéri, illetve a lentebb 

jelzett közösségi felületeken Adatkezelők által létrehozott profilok megszűnésekor azok véglegesen 

törlésre kerülnek.  

Az adatkezelés módja: elektronikusan.  

 

11. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelők által a különböző eseményeken készített Felvételek 

közzététele.  

 

A kezelt adatok köre: a résztvevőkről készült Felvételek.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerint az Érintett hozzájárulása és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § 

(1) bekezdése értelmében az Érintett hozzájárulása.  

Az adatkezelés időtartama: Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelők az 

adatok keletkezését követő 5 évig tárolják, majd archiválják. A közösségi médiafelületek esetén az 

Ön személyes adatait az Adatkezelők a fényképfelvétel készítésétől számított 5 éven belül tölthetik 

fel a lentebb jelzett felületekre. Amennyiben Ön személyes adatai törlését kéri, illetve a lentebb 

jelzett közösségi felületeken Adatkezelők által létrehozott profilok megszűnésekor azok véglegesen 

törlésre kerülnek.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

Az elkészült Felvételek a következő felületeken kerülnek közzétételre:  

- medvematek.hu  

- hírlevél  

- Szóróanyagok, plakátok  

- Közösségi médiafelületek (pl. Instagram, Facebook)  

- videómegosztó portálok (pl. Youtube).  

 

Jelen adatkezelés esetén előfordulhat, hogy sajtó- és médiamegkeresésre a fényképek továbbításra 

kerülnek.  

 

12. Az adatkezelés célja: számlázás, jogok és kötelezettségek nyilvántartása  

 

A kezelt adatok köre: magánszemély esetén név, cím, számlázással kapcsolatos adatok, egyéni 

vállalkozó esetén neve, címe, adószáma, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszáma.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja 

szerinti jogi kötelezettség, azaz a 2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.) 169. 

§ (1)-(2) bekezdéseiben szereplő törvényi rendelkezés.  

Az adatkezelés időtartama: az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdései alapján, az adatfelvételtől számított 

legalább 8 év.  

Az adatkezelés módja: papír alapon és elektronikusan.  

 

13. Az adatkezelés célja: a www.medvematek.hu weboldalon történő regisztráció.  

 

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti hozzájárulás.  

Az adatkezelés időtartama: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.  

Az adatkezelés módja: elektronikusan.  

 

14. Marketingtevékenységünk részletezése  
 

Marketingtevékenységük keretében az Adatkezelők:  



 statisztikai elemzéseket végeznek abból a célból, hogy javíthassák szolgáltatásaikat és 

megalapozzák akcióikat,  

 célcsoportokat képeznek az Érintettekből, akiket egy adott szolgáltatás vagy akció 

érdekelhet, illetve akik számára az akciókat meghirdetik,  

 e-mailben és postai levélben hírleveleket, rendezvény-promóciókat küldenek ki,  

felhasználhatják az eseményeiken részt vevőkről készült fényképeket, videókat (ehhez az Érintettek 

minden egyes jelentkezésükkel hozzájárulnak, és ez a hozzájárulás a regisztráció elengedhetetlen 

feltétele, mivel a képeken szereplőket nem minden esetben tudjuk név szerint beazonosítani).  

Az adatkezelés célja: elektronikus hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az 

Adatkezelőket érintő aktuális információkról.  

A kezelt adatok köre: név, felhasználónév, e-mail cím.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti hozzájárulás.  

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hírlevél küldésről való lejelentkezéséig.  

Az adatkezelés módja: elektronikusan.  

 

15. Az adatkezelés célja: a Nevezési Rendszerbe történő regisztráció.  

 

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, alapértelmezett iskola neve, számlázási cím.  

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

szerinti hozzájárulás.  

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.  

Az adatkezelés módja: elektronikusan.  

 

16. Az adatkezelés célja: közösségi oldalakon való kapcsolattartás.  

 

A kezelt adatok köre: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve és az általa engedélyezett 

nyilvános közösségi oldal profilja. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés időtartamára, illetve az adatok törlési és módosítási 

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

Az adatkezelés módja: elektronikusan. 

 

 

III. Adattovábbítás külföldre  
 

Az Adatkezelők semmilyen személyes adatot nem továbbítanak külföldre.  

 

IV. Adatfeldolgozó partnerünk  
 

A www.medvematek.hu honlapot és a honlapon futó Nevezési rendszert az Adatkezelők saját 

maguk fejlesztik. Kommunikációs tanácsadójuk a Kreatív Vonalak Kft., mely felé azonban az 

Érintettek semmilyen személyes adatát nem továbbítjuk.  

 

Webtárhely- és domainszolgáltatónk a Teratorium Online Kft., mely azonban a rendszerünkben 

tárolt adatok kezelésével nem foglalkozik:  

Szolgáltatói szerződés alapján: TERATORIUM ONLINE Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV. em. 151. 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-936866  

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága  

Adószám: 22636838-2-43  

E-mail: cs@terratorium.hu  
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A könyvelési feladatokat Mándi László e.v. végzi:  

Székhely: 4031 Debrecen, Diófa utca 38. 2. lph. 1/3.  

Adószám: 67985777-2-29  

E-mail: laci.mandi@gmail.com  

 

A fenti partnerek kivételével más cégnek az Érintettek személyes adatait nem adjuk át.  

 

V. Résztvevői- és eredménylisták  
 

Az Érintettek az eseményekre való jelentkezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak 

(táborok esetén: a tábor szervezőinek és résztvevőinek neve; versenyek esetén: a versenyen 

résztvevők neve és helyezése; élménynap esetén: az élménynapon résztvevők és szervezők neve) a 

nyilvános résztvevő- illetve eredménylistákban való közléséhez.  

 

VI. E-mailek és postai levelek küldése  
 

E-mailt küldünk minden Érintettnek  

 az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról,  

 az eseményekkel kapcsolatos tudnivalókról,  

 szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából.  

 

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól 

függetlenül küldjük őket.  

 

VII. Az adatok megismerésére jogosultak köre  
 

Az Ön által megadott személyes adatok megismeréséhez az Adatkezelők csak azon rendes tagjai 

ill. alkalmazottai jogosultak, akik nevezéssel, jelentkezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, 

illetőleg az adatok karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az 

Érintettek esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek.  

Az Adatkezelők adatkezelésének helye az Adatkezelők székhelye és telephelye(i), valamint a 

Teratorium Kft. szerverei.  

 

VIII. A weboldalak látogatásakor keletkező adatok  
 

Mint minden webszerver az interneten, a mi webszervereink is automatikusan tárolnak egyes 

adatokat a weboldalaink megtekintésekor, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A 

www.futanet.hu, nevezes.futanet.hu, runinbudapest.com, entry.budapestmarathon.com és más 

weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általánosan szokásos adatokat tárolják az esetleges 

üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatások javítása és a betörési kísérletek felderítése végett:  

 a látogatás időpontja,  

 a megtekintett oldal címe,  

 a hivatkozó oldal címe (ahonnan a látogató érkezett),  

 a látogató IP-címe,  

 a látogató böngészőfejléce (ún. user agent), amely az operációs rendszer és a böngésző 

típusát, verziószámát tartalmazza.  

 

IX. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:  

Az adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága:  
- Adatkezelők az Adatfeldolgozó közreműködésével megteszik azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket:  
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a) amelyek ahhoz szükségesek, hogy az alkalmazás(ok) a mindenkor hatályos adatbiztonsági 

jogszabályoknak megfelelően működjön vagy működjenek;  

b) biztosítja, hogy a jogosult felhasználók a jogosultsági szintjüknek megfelelően érjék el az 

alkalmazás funkcióit és az adatokat;  

c) valamint gondoskodik az adatok mentéséről és archiválásról;  

- továbbá betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a mindenkor hatályos adatvédelmi 

jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. A tárolt állományokat az 

Adatkezelők vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá.  

- A rendszer számítástechnikai elemei a Teratorium Online Kft., mint Adatfeldolgozó székhelyén 

(1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV. em. 151.) találhatók meg.  

- Adatkezelők olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodnak az 

adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban a kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt, az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és oly 

módon üzemelteti, hogy a kezelt adat:  

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);  

b) hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);  

c) változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);  

d) csak az arra jogosult számára legyen hozzáférhető, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen 

(adat bizalmassága).  

 

X. Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  
 

A tájékoztatás kéréséhez való jog  

Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőktől, 

kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.  

Kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak az általuk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, 

jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelők nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó 

nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi 

tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön 

személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelők a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, 

közérthető formában adják meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem 

összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. 

Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, 

az Adatkezelők költségtérítést állapíthatnak meg vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő 

intézkedést.  

 

Hozzájárulás visszavonásához való jog  

Ön, a hozzájárulás jogalapján kezelt adatok esetén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. 

cikk (2) bekezdés a) pontja), a fent megadott elérhetőségeken keresztül írásban az adatkezeléshez 

történő hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

 

Hozzáféréshez való jog  

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e.  

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő 

személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:  

 adatkezelés célja,  

 az érintett személyes adatok kategóriái,  

 az adatkezelés időtartama,  



 arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,  

 az Ön adatkezeléssel összefüggő jogai,  

 a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.  

Az Ön kérésére Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – 

amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátják. Az 

Ön által kért további másolatokért Adatkezelők költségtérítést állapíthatnak meg.  

 

Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése  

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes 

adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.  

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha az 

adatkezelés célja megszűnt, ha az Érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok adatok kezelése 

jogellenes, , ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy 

hatóság elrendelte.  

Adatkezelők a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban az 

adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzik, ha ez az adatkezelés céljára való 

tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.  

Az Adatkezelők a személyes adatokat nem törlik, ha azok az Adatkezelőkre vonatkozó jogszabályi 

kötelezettség teljesítéséhez, továbbá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 

védelméhez szükségesek.  

Az adatok kezelésének korlátozása 

Ön a fent megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelését 

az Adatkezelők korlátozzák amennyiben:  

 vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg az Adatkezelők ellenőrzik az adatok helyességét);  

 az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának 

korlátozását;  

 az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.  

 

A korlátozás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a 

személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak 

védelme érdekében; vagy fontos közérdekből kezeljük. Az Adatkezelők az Ön kérésére történt 

korlátozás feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatják.  

 

Jogorvoslati lehetőségek  
Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelők döntésével nem ért egyet panasszal 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely/Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. // 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon: (+36-1) 391-1400  

Telefax: (+36-1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelők döntésével nem ért egyet – annak 

közlésétől számított 30 napon belül – Ön az Adatkezelőkkel szemben közvetlenül is fordulhat 

jogorvoslatért az Adatkezelők székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti 

bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, 

akkor a fent megadott elérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.  



Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai 

kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@medvematek.hu elérhetőségen 

teheti meg.  

 

Az Adatkezelők kikötése  
Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatukat 

megváltoztassák. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai 

rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem 

jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését. 


