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A Pannon Cycling Team ( továbbiakban:  Adatkezelő) elko ̈telezett amellett, hogy a vele kapcsolatba lépo ̋ 

érintettek adatait védje és megfelelo ̋en tájékoztassa személyes adataik kezeléséro ̋l.  

Adatkezelési tájékoztatónkban ismertetjük, hogy az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek 



 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáro ́l, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséro ̋l szólo ́ (EU) 2016/679 rendeletének (a továbbiakban GDPR), által 

nem szabályozott körben az informácio ́s önrendelkezési jogról és az informácio ́szabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv),valamint a 2004. évi I. törvény a sportról - alapján a Pannon Cycling 

Team-et,: 

• −mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére (jogalap),  

• − milyen adatokat kezelünk,  

• − milyen célból kezeljük az adatokat, és mire használjuk fel (adatkezelés célja),  

• −mennyi ideig kezeljük az adatokat (adatkezelés időtartama),  

• −veszünk-e igénybe adatfeldolgozót, vagy továbbítjuk-e az érintett adatait  

• −kik ismerhetik meg az adatokat,  

• −az érintettek adataikkal kapcsolatban milyen jogokat gyakorolhatnak,  

• −milyen jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek.  

Ezek az informácio ́k attól függően különbözo ̋ek lehetnek, hogy az adatokat az érintett milyen célbo ́l adta meg. 

Egy ilyen szervezet esetében sok célbo ́l kezeljük az adatokat. Egyes ilyen célokat törvények határoznak meg, míg 

más célok nélkül a szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt partnereink, sportolóink, a 

szövetség tagjai elvárják.  

Mivel az érintettek a Pannon Cycling Team-el valamilyen ügy elintézése, szolgáltatás igénybe vétele céljábo ́l 

lépnek kapcsolatba, ezért a tájékoztatóban az eltérő informácio ́kat a szolgáltatásokhoz, ügyekhez csoportosítva 

ismertetjük, hogy könnyebben tájékozódhassanak arról, milyen adataikat kezeljük, amikor velünk kapcsolatba 

lépnek.  

Egyéb adatkezelések 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Pannon Cycling Team által megvalo ́sított konkrét adatkezelésekre 

vonatkozóan tájékoztatásokat találhatnak az adat felvételekor vagy azt megelőzően elérheto ̋vé tett egyedi 

tájékoztatókban (például az adatfelvételre szolgáló nyomtatványon), szerződésben, a szolgáltatást szabályozó 

általános szerződési feltételekben, hirdetményekben továbbá a www.pannoncycling.hu Adatkezelési Tájékoztató 

oldalon a Kapcsolódó tájékoztatók menüpont alatt is.  

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hato ́ság, a szabálysértési hatóság, a 

közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Informácio ́szabadság Hatóság, illeto ̋leg jogszabály 

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illeto ̋leg iratok rendelkezésre 

bocsátása végett megkereshetik az adatkezelo ̋t.  

A Pannon Cycling Team a hatóságok részére – amennyiben a hato ́ság a pontos célt és az adatok körét 

megjelo ̈lte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának 

megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.  

 



 
Adatkezelő  

A tájékoztatásban foglalt adatkezelések mindegyike tekintetében a Pannon Cycling Kft. (Székhely: 1162 

Budapest, Dobó utca 29., Cg.01-09-305613, ado ́szám: 26168951-2-42, levelezési cím: 1162 Budapest, Dobó 

utca 29. honlap: www.pannoncycling.hu) az adatkezelo ̋.  

Elérhetőségeink:  

o −személyesen: a Pannon Cycling Team, Budapest 1162 Budapest, Dobó utca 29. 

o −levélben: Budapest 1162 Budapest, Dobó utca 29.,  

o −e-mailben: az team@pannoncycling.hu e-mail-címen,  

o −telefonon: a +36-30 718-6262 számon nevének és címének megadásával,  

o −adatvédelmi ügyekben:dr Bátorfi Béla email: batorfi.bela@pannoncycling.hu 

o –  rendszergazda: Digital Boards kft, 1126. Budapest, Nagy Jenő utca 10. Cégjegyzékszám:            

01-09-945572, Adószám: 22938408-2-43 

A Pannon Cycling Team minden hozzá beérkezett e-mailt a küldo ̋ nevével, e-mail címével, a dátum, időpont 

adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 

öt év elteltével to ̈röl.  

Az adatkezelési tájékoztató online elérheto ̋ a www.pannoncycling.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztató 

menüpont alatt.  

Értelmező rendelkezések: 

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy; 

 

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 

valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy 

vagy több tényező alapján azonosítható; 

 

 személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 

 

különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló 

személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus 

adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára 

vonatkozó személyes adatok, 



 

 

genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan 

személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt 

hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered; 

 

biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó olyan, 

sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy 

egyedi azonosítását, mint például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat; 

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy szellemi egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, 

ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely 

információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

 

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 

büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult 

szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint 

a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat; 

 

közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb 

közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának 

ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 

rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is 

kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a 

gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

 

közérdekből nyilvános adat:  a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek 

nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 

 

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján 

jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;  



 

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között - önállóan vagy 

másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

közös adatkezelő: az az adatkezelő, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között - az adatkezelés céljait és eszközeit egy vagy több másik adatkezelővel közösen 

határozza meg, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket egy vagy több másik 

adatkezelővel közösen hozza meg és hajtja végre vagy hajtatja végre az adatfeldolgozóval; 

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 

összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 

íriszkép) rögzítése; 

 

bűnüldözési célú adatkezelés: a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében a közrendet vagy a 

közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzésére vagy elhárítására, a bűnmegelőzésre, a bűnfelderítésre, a 

büntetőeljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, a szabálysértések megelőzésére és 

felderítésére, valamint a szabálysértési eljárás lefolytatására vagy ezen eljárásban való közreműködésre, továbbá a 

büntetőeljárásban vagy szabálysértési eljárásban megállapított jogkövetkezmények végrehajtására irányuló 

tevékenységet folytató szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: bűnüldözési adatkezelést folytató szerv) ezen 

tevékenység keretei között és céljából - ideértve az ezen tevékenységhez kapcsolódó személyes adatok levéltári, 

tudományos, statisztikai vagy történelmi célból történő kezelését is - (a továbbiakban együtt: bűnüldözési cél) 

végzett adatkezelése; 

 

nemzetbiztonsági célú adatkezelés: a nemzetbiztonsági szolgálatok jogszabályban meghatározott feladat- és 

hatáskörében végzett adatkezelése, valamint a rendőrség terrorizmust elhárító szervének jogszabályban 



 

meghatározott feladat- és hatáskörében végzett, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény hatálya alá 

tartozó adatkezelése; 

 

honvédelmi célú adatkezelés: a honvédségi adatkezelésről szóló törvény és a Magyarország területén szolgálati 

céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai 

parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelés; 

 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében 

adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más harmadik országban 

vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő 

továbbítása; 

 

nemzetközi szervezet: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet és annak alárendelt szervei, továbbá 

olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy amely ilyen megállapodás 

alapján jött létre; 

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

 

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;  

 

adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő 

megjelölése útján; 

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett 

adatkezelési műveletek összessége; 

 



 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy 

amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - 

az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel; 

 

adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű 

adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 

 

adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az 

adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 

 

adatállomány:  az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 

 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, 

akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére irányuló 

műveleteket végeznek; 

 

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 

állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai 

Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez; 

 

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;  

 

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását 

vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 

 

profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett 

személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, 



 

személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy 

mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul; 

 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 

részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; 

 

álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - 

további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre 

vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy 

azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni; 

 

A www.pannoncycling.hu szerver naplózása 

A www.pannoncycling.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplo ́zza a felhasználó 

tevékenységét. 

Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az Adatkezelőnek-nek jogos érdeke fűződik a weboldal 

biztonságos működéséhez. 

Milyen adatokat kezelünk? 

A kezelt személyes adatok típusa: dátum, időpont, a felhasználo ́ számítógépének IP címe, a felhasználo ́ 

számítógépének bo ̈ngészőjével, operácio ́s rendszerével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe. 

 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás műko ̈désének elleno ̋rzése, a személyre 

szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében ro ̈gzíti a látogatói adatokat. 

Meddig kezeljük az adatokat? 

Az adatkezelés időtartama a honlap megtekintéséto ̋l számított 30 nap.  

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

nem 



 
Kik ismerhetik meg az adatokat? 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei 

egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet 

használo ́ látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett 

azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva 

alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználo ́ra vonatkozó ko ̈vetkeztetéseket lehessen levonni.  

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. 

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséro ̋l az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes 

felvilágosítást nyújtani.  

A www.pannoncycling.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és 

auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelo ̋ a 

http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.  

 

Adatfeldolgozo ́i feladat:  

online tárhely biztosítása  

Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más informácio ́val nem kapcsolja össze, a 

felhasználo ́ személyének azonosítására nem törekszik. 

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen 

azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár fo ̈ldrajzilag is lokalizálhato ́ az adott számítógépet használo ́ látogató. 

A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem 

alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy 

segítségükkel a felhasználo ́ra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.  

 

Külso ̋ szolgáltato ́k naplóza ́ssal kapcsolatos adatkezelése:  

A portál html kódja az Adatkezelő-től független, külso ̋ szerverről érkezo ̋ és külső szerverre mutató 

hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltato ́ szervere közvetlenül a felhasználo ́ számítógépével áll kapcsolatban. 

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történo ̋ közvetlen kapcsolódás, 

a felhasználo ́ böngészőjével valo ́ közvetlen kommunikácio ́ miatt felhasználo ́i adatokat (pl. IP cím, böngésző, 

operácio ́s rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek 

gyűjteni.  

 

 Munkaerőpiaci adatkezelés 

A Pannon Cycling Team kezeli a munkavállalás céljából megküldött jelentkezéseket, az éppen aktuálisan 

betölthető pozíciók esetében. 



 
Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

Az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az Adatkezelő, ami abban nyilvánul meg, hogy 

azokat az érintett maga juttatja el az Adatkezelő részére.  

Milyen adatokat kezelünk? 

Az állás iránt érdeklődés során önként beküldött személyes adatok, így különösen: 

Név, értesítési cím, telefonszám, e-mail cím,az önéletrajzban megjelölt adatok (jellemzően azonosító adatok, így 

születési hely és idő, iskolai végzettség, képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, betöltendő munkakörrel 

kapcsolatos igény). A motivációs levélben megjelölt adatok (mi indokolja a motivációt a Pannon Cycling Team-

hez való jelentkezésre). Képzettséget igazoló iratokban szereplő adatok (nyelvtudás szintje, diploma, érettségi 

átlaga stb.) Megváltozott munkaképességre vonatkozó adat (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az 

érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság 

ténye) (2011. Évi CXCI. Törvény 23§(7)bek.) 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, a megváltozott munkaképesség figyelembevételéhez dokumentumot küld az 

Adatkezelő részére, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, 

egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot - így az egészségkárosodás 

jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat - szíveskedjenek törölni. 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A Pannon Cycling Team az álláslehetőség iránt érdeklődő azonosításához, nyilvántartásához, megszólításához, a 

kapcsolatfelvételhez és a betöltendő állással kapcsolatos felmerülő kérdések megválaszolásához, értesítéséhez 

szükséges adatok céljából történő kezelése jogosítja fel ezen adatok kezelésére. 

Meddig kezeljük az adatokat? 

Az állásra jelentkezők adatait a jelentkezést követő 1 évig kezeli, azt követően külön értesítés nélkül az adatokat 

törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek. A jelentkező ezen határidő 

előtt is visszavonhatja jelentkezését, (hozzájárulás az adatai kezeléséhez), ebben az esetben az Adatkezelő az 

adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy 

visszaküldi a jelentkezőnek. 

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót a munkaerőpiaci adatok kezeléséhez. 

 

 

Kik ismerhetik meg az adatokat? 



 
Az adatokat a munkerő kiválasztását , a betöltendő állásra történő felvételről döntő leendő vezető (munkáltatói 

jogkör gyakorlója) ismerheti meg. 

Versenyre jelentkezés regisztrációjával kapcsolatos adatkezelés 

Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

Az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő, ami abban nyilvánul meg, hogy 

azokat az érintett maga juttatja el az Adatkezelő részére. (GDPR Rendelet 6.cikk (1)bekezdés (a)pontja , a 

Számv. tv. 169.§ (2) bekezdése alapján kezeli. 

Milyen adatokat kezelünk? 

A Pannon Cycling Team az érintett versenyekre történő jelentkezéshez szükséges adatokat, mint sportoló nevét, 

telefonszámát, születési dátumát, email címét kezeli, valamint a 2004. évi I.törvény a sportról szóló törvényben 

meghatározottak alapján kezeli. 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A személyes adatok kezelése szükséges a versenyre történő nevezéshez és  versenyen törénő részvételhez. 

Kiskorú versenyzőnél, a különélő vagy elvált szülők esetében csak az a a szülő tehet érvényes  regisztrációt, aki a 

szülői felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. A Pannon Cycling Team-nek nem feladata, hogy ezt a kérdést 

mélységében vizsgálja, el kell fogadnia az erről szóló szülői tájékoztatást azzal, hogy vita esetén az ellentmondást 

az erre jogosult hatóságnak (gyámhatóság, bíróság) kell megoldania.  

Meddig kezeljük az adatokat? 

Az adatokat a regisztráció alapján létrejött jogviszony fennállása alatt, illetve ezt követően az érintett kérésére 

töröljük, mivel inaktív státusz esetén lehetőség van újra regisztrálni, az adatok ismételt megadása nélkül. 

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót a tárolt adatok kezeléséhez. 

Kik ismerhetik meg az adatokat? 

A regisztráláskor megadott adatokat a Pannon cycling Team program koordinátor, verseny szervező és 

adminisztratív munkavállalói ismerhetik meg. Az adatokhoz az Adatkezelő azon alvállakozói férhetnek hozzá, 

akik a nevezés nyilvántartását, és a nevezéssel kapcsolatos feladatokat elltáják. Emellett hozzáférhetnek azok a 

munkavállalo ́ink, akik a nevezéssel kapcsolatos ügyfélpanaszok kezelését és a szolgáltatás teljesítésének 

elleno ̋rzését látják el. A Pannon Cycling Team belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen 

elleno ̋rzi erre kijelo ̈lt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az elleno ̋rzést végző kollégák is 

(működéselleno ̋rzési munkatársak, az adatvédelmi tisztviselo ̋), amennyiben az az elleno ̋rzés elvégzéséhez 

elengedhetetlen.  

Sportolókkal kötött szerződéses adatkezelés 



 
Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség, a szerződés megkötésére a Sporttörvény 

alapján 

Különélő vagy elvált szülők esetében csak az a szülő adhat érvényes adatkezelési nyilatkozatot, aki a szülői 

felügyeleti jogok gyakorlására jogosult. 

Milyen adatokat kezelünk? 

A sportoló, mint természetes személy, személyazonosító adatait, úgy mint neve, állandó lakcíme, vagy 

tartozkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, személyi okmány azonosító száma, születési ideje és helye, anyja 

neve, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egészségügyi adatok kezelése. 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelését, törvények határoznak meg, míg más célok nélkül a 

szolgáltatásainkat nem tudnánk úgy biztosítani, ahogy azt sportolóink elvárják.  

Meddig kezeljük az adatokat? 

• GDPR 6§ (1) bekezdés b) pontja szerint kezelt adatokat amíg a teljesítéshez szükséges, de legfeljebb a 

szerződéses kapcsolat lezárásáig. 

• GDPR 6§ (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt adatokat, a hozzájárulás visszavonásáig. 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezelt adatokat a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 166§ (1) 

bekezdésben foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig) 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezel adatokat a sportolói munkaszerződések esetében a Sporttörvény 

alapján jogi kötelezettség teljesítése szerint. 

• Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény (Art.) 77.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a bizonylatok, 

könyvek, nyilvántartások kezelése (5 évig) 

• Art.78.§(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést az 

esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kezeli. 

• Art.78§(6) bekezdésében foglaltak szerint a Munkavállaló az iratait maga is köteles megőrizni. 

• A Tb.tv.96.§ szerint a nyugellátás,az egyéb egészségügyi ellátás, illetve a keresetre, jövedelemre vonatkozó 

adatok kezelése (50 évig) köteles megőrizni, azzal, hogy a Munkáltató a nyugdíjbiztosítási szerv erre irányuló 

felhívása alapján 15 napon belül köteles átadni az adatokat. 

• 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint a kezelt adatokat( egészségügyi vizsgálat eredménye) az eredménytől 

számított 3 évig kezeli. 

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő kizárólag a GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint kezelt adatok esetében vesz igénybe 

adatfeldolgozót. 

Adatfeldolgozást végző:   Mariann 

 

Sportszakemberrel kötött szerződéses adatkezelés 



 
Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint jogszabályi kötelezettség, a szerződés megkötésére a Sporttörvény 

alapján. 

 

 

 

 Milyen adatokat kezelünk? 

• A sportoló, mint természetes személy, személyazonosító adatait, úgy mint neve, állandó lakcíme, vagy 

tartozkodási helye, telefonszáma, e-mail címe, személyi okmány azonosító száma, születési ideje és helye, anyja 

neve, adóazonosító jele, bankszámlaszáma, egészségügyi alkalmassági viszgálat adatainak a kezelése. 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

• A szerződés teljesítéséhez szükséges adatok kezelését, törvényi kötelezettség alapján kezeljük.  

Meddig kezeljük az adatokat? 

• GDPR 6§ (1) bekezdés b) pontja szerint kezelt adatokat amíg a teljesítéshez szükséges, de legfeljebb a 

szerződéses kapcsolat lezárásáig. 

• GDPR 6§ (1) bekezdés a) pontja szerint kezelt adatokat, a hozzájárulás visszavonásáig. 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezelt adatokat a számvitelről szóló 2000.évi C.törvény 166§ (1) 

bekezdésben foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig) 

• GDPR 6§ (1) bekezdés c) pontja szerint kezel adatokat a sportolói munkaszerződések esetében a Sporttörvény 

alapján jogi kötelezettség teljesítése szerint. 

• Az adózás rendjéről szóló 2017.évi CL.törvény (Art.) 77.§ (1) bekezdésben foglaltak szerint a bizonylatok, 

könyvek, nyilvántartások kezelése (5 évig) 

• Art.78.§(3) és (4) bekezdésében foglaltak szerint az adó megállapításához a bevallást, vagy bejelentést az 

esedékesség naptári évének utolsó napjától számított 5 évig kezeli. 

• Art.78§(6) bekezdésében foglaltak szerint a Munkavállaló az iratait maga is köteles megőrizni. 

• A Tb.tv.96.§ szerint a nyugellátás,az egyéb egészségügyi ellátás, illetve a keresetre, jövedelemre vonatkozó 

adatok kezelése (50 évig) köteles megőrizni, azzal, hogy a Munkáltató a nyugdíjbiztosítási szerv erre irányuló 

felhívása alapján 15 napon belül köteles átadni az adatokat. 

• 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint a kezelt adatokat( egészségügyi vizsgálat eredménye) az eredménytől 

számított 3 évig kezeli. 

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót a sportszakemberrel kötött szerződések adatkezelésére 

vonatkozóan. 

Fényképfelvétellel kapcsolatos adatkezelés 



 
Mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére? 

Az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. 

Milyen adatokat kezelünk? 

Az érintettről készített képmás 

Milyen célból kezeljük az adatokat? 

A sportolók képmását, a társadalomban betöltött szerepük alapján a sporttevékenységhez kapcsolódó 

tevékenység megörökítése céljából. 

Meddig kezeljük az adatokat? 

Az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. 

Veszünk-e igénybe adatfeldolgozót? 

Az Adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót a képfelvételek rendszerben tárolt adatok kezeléséhez. 

 

Cookie-k használata 

Tájékoztatjuk, hogy a www.pannoncycling.hu weboldalunkon a Felhasználó azonosításának érdekében kisméretű 

adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a 

Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával 

Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén tárolódjanak és 

ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen. 

 

A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és 

megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi 

esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden 

szolgáltatását. 

 

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval 

együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó 

korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak.  

 

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k 

alkalmazását tiltsa.  

 

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel 

kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a 

megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak 

érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak 

jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. 



 
 

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, 

vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeinket 

felszámítjuk. 

 

Tekintettel arra, hogy a Felhasználó a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja 

ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést 

korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről a Felhasználó részére megadni a megfelelő 

tájékoztatást elektronikus úton. 

 

Adatbiztonság  

A Pannon Cycling Team szervezeti egységei útján megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 

intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.  

Szervezési intézkedések  

A Pannon Cycling Team az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi 

leheto ̋vé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz a Társaság 

informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a munkaköri feladatának ellátásához 

szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az 

informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy 

egyéb (pl. o ̈sszeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos 

használatához szükséges szakmai, üzleti és informácio ́biztonsági ismeretekkel.  

A belső működését az Adatkezelő belső szabályozások útján is szervezi. A személyes adatok kezelését érintő 

folyamatok belső szabályozásairól – mind a kialakításuk, mind a módosításuk esetében – elo ̋zetesen ki kell kérni 

az adatvédelmi tisztviselő véleményét.  

Az Adatkezelő minden munkavállalo ́ja, illetve alvállalkozója a munkaviszonyának/jogviszonyának létesítésekor 

írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállal, és a munkavégzése során ezek szerint a titoktartási 

szabályok szerint köteles eljárni.  

Technikai intézkedések  

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett vagy használt épu ̈leteket, azok helyiségeit és ezáltal az ott kezelt, 

feldolgozott és tárolt adatokat különbözo ̋ védelmi rendszerekkel védi (pl.: riasztó, kamerák, jogosultság 

elleno ̋rzéshez kötött beléptető rendszerek, tűzvédelmi rendszerek stb.).  

Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön adatközpontban 

tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külo ̈n zárt szerverszobában tárolja, jogosultság 

elleno ̋rzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.  

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belso ̋ hálózatainkat 

a külső támadásoktól.  



 
Az Adatkezelő az általa működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külso ̋ 

elérést titkosított adatkapcsolaton keresztül valo ́sítja meg. (VPN)  

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci 

működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.  

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplo ́zás révén kontrollálhato ́k és nyomon 

követheto ̋k a végzett műveletek, észlelhetők a beko ̈vetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.  

Az Adatkezelő a papíralapon kezelt adatokat is az előírt adatvédelmi ko ̈vetelményeknek megfelelően semmisíti 

meg az őrzési idő lejártával. A megsemmisítést az Adatkezelő darálo ́ géppel szigorú biztonsági ko ̈vetelmények 

mellett végzik.  

Milyen jogaim vannak az adataimmal kapcsolatban? (érintetti jogok)  

Az érintett jogai:  

• −hozzájárulás visszavonása  

• −hozzáférés (tájékoztatás) kérése  

• −az adat helyesbítésének kérése  

• −az adat törlésének kérése  

• −az adatkezelés korlátozásának kérése  

• −tiltakozás az adatkezelés ellen  

• −automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése  

• −adatok hordozhatóságának kérése  

Hozzája ́rulás visszavonása  

Amikor az Adatkezelő a személyes adatot az érintett hozzájárulása alapján kezeli, akkor az érintettnek bármikor 

korlátozás nélkül joga van a hozzájárulását visszavonni. Ezzel az érintett kifejezi, hogy már nem kívánja azt, hogy 

adatait az Adatkezelő kezelje. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. A 

hozzájárulás visszavonásának következményeként az Adatkezelő a hozzájárulás alapján kezelt személyes 

adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség van  

➢ olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését  

  megelőzo ̋en az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,  

➢ jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy  

➢ az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy  

➢ a Pannon Cycling Team vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.  

Hozzáférés (ta ́jékoztata ́s) kérése:  

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy a Pannon Cycling Team kezeli- e az adataikat, és ha 

igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.  



 
Ha kérelmükben konkrétan nem jelo ̈lik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó 

adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:  

➢ milyen adataikat kezeli a Pannon Cycling Team 

➢ azokat honnan szerezte (adatok forrása),  

➢ milyen célbo ́l kezeli a Pannon Cycling Team az adataikat (az adatkezelés céljáro ́l),  

➢ mi jogosítja fel a Pannon Cycling Team-et az adatok kezelésére (jogalapjáro ́l),  

➢ mikortól és meddig kezeli a Pannon Cycling Team az adataikat (időtartamáro ́l),  

➢ vesz-e igénybe az adatai kezeléséhez adatfeldolgozót a Pannon Cycling Team,  

➢ ha vesz igénybe adatfeldolgozót, akkor  

o kit (az adatfeldolgozó nevéről), 

o mi a címe (az adatfeldolgozó címéro ̋l), 

o mit csinál az adatokkal (az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéro ̋l), 

➢ továbbította-e a Pannon Cycling Team bárkinek az adatait, és ha igen, kinek továbbította   

 (adattovábbítás  címzettjéről)  

➢ milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban  

➢ ha az érintettek adatait EGT (Európai Unio ́ tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland)   

  tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítja a Pannon Cycling Team, akkor arról, 

  hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.  

Egyes esetekben – például bűncselekmények megelo ̋zése, vagy nemzetbiztonsági érdekek miatt – törvényi 

rendelkezések alapján a tájékoztatást az Pannon Cycling Team-nek meg kell tagadnia.  

Az adat helyesbítésének (mo ́dosítása ́nak) kérése  

Az érintett kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az Adatkezelő akkor az érintett 

kérheti annak módosítását, a helyes, valo ́s adat kezelését.  

A módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ő kérheti az 

adat módosítását. Az Adatkezelő csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valo ́s-e, és ha igen, akkor 

módosíthatja-e a régit.  

Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Adatkezelő az adatot nem helyesbíti, 

hanem korlátozza mindaddig, amíg elleno ̋rzésre kerül az adat pontossága.  

Az adat törlésének kérése  

Az érintett kérheti adatainak törlését. 

Az Adatkezelő az Érintett hozzájárulásán alapulo ́ adatkezelés esetén a törlési kérelmet a hozzájárulás 

visszavonásának tekinti és a személyes adatokat törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az 

adatok kezelésére szükség van  

➢ olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését  

  megelőzo ̋en az érintett kérésére történő lépések megtételéhez,  

➢ jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy  

➢ az érintett vagy mások létfontosságú érdekeinek védelméhez vagy  



 
➢ az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez.  

Ha az érintett az adatainak a törlését olyan adatkezelésnél kérte, ami az Adatkezelő-nek közérdekű feladata 

végrehajtásához szükséges [A ́ltalános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], vagy az Adatkezelő 

vagy harmadik fél jogos érdeke alapján kerül arra sor [A ́ltalános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) 

pont], akkor az Adatkezelő ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti. A tiltakozás 

megalapozottsága esetén (nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni) az Adatkezelő az adatot törli.  

 

 

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzo ̋en az érintett kérésére megteendő lépések 

megtételéhez, jogi ko ̈telezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. 

életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül az Adatkezelő az adatokat akkor 

törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.  

Egyéb esetekben az Adatkezelő az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra 

vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elo ̋ az adatok törlését.  

Olyan adatnak a törlését az Adatkezelő nem végezheti el, aminek a kezelésére az Adatkezelő jogi kötelezettség 

vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy területét érintő ko ̈zérdek alapján (pl.: 

járványveszélyes helyzet megakadályozása miatt) köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket 

tudományos kutatás vagy a levéltári archiválás vagy statisztikai célbo ́l kell kezelni vagy azok jogi igények 

elo ̋terjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.  

Az adatkezelés korlátoza ́sa ́nak kérése  

Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait az 

Adatkezelő nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az 

Adatkezelő, ha az érintett  

• −vitatja, hogy a Pannon Cycling Team által kezelt adatai pontosak, de még elleno ̋rizni kell az  

     érintett adatai pontosságát,  

• −ellenzi, hogy a Pannon Cycling Team adatait az törölje, és kéri azok megőrzését, 

• −igényli, hogy adatait a Pannon Cycling Team megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt    

     szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)  

• −tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy az érintett tiltakozása       

     megalapozott-e.  

A Pannon Cycling Team az érintettet a korlátozás feloldásáról elo ̋zetesen tájékoztatja.  

Tiltakoza ́s az adatkezele ́s ellen  

Az érintett tiltakozhat a rá vonatkozó adatkezelés ellen. Ha ez a tiltakozás megalapozott, azaz nincs kényszerítő 

erejű jogos ok az adatok kezelésére, akkor az adatkezelést a Pannon Cycling Team megszünteti, az adatokat 

pedig törli.  



 
Az érintett akkor tiltakozhat, ha az adatkezelés a Pannon Cycling Team -nek közérdekű feladata végrehajtásához 

szükséges [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pont], vagy a Pannon Cycling Team vagy harmadik fél jogos 

érdeke alapján kerül arra sor [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont].  

Olyan adatnak a törlését a Pannon Cycling Team nem végezheti el, aminek a kezelésére a Pannon Cycling 

Team jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy területét érintő ko ̈zérdek 

alapján (járványhelyzet) ko ̈teles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez 

szükséges.  

 

 

Automatizált do ̈ntéshozatal esetében emberi beavatkoza ́s kérése  

Az automatizált döntéshozatallal megvalo ́suló adatkezelés azt jelenti, hogy a megadott adatok alapján egy 

automatizmus eredményt hoz létre az érintettre és nincs olyan része a folyamatnak, ahol egy az embernek 

szerepe lenne abban, hogy mi fog az érintettel történni az adati alapján.  

Ilyen adatkezelések esetében az érintett kérheti, hogy egy ember vizsgálja felül a do ̈ntést akkor, amikor  

➢ a hozzájárulása alapján kerül sor ilyen automatizált döntéshozatalra vagy akkor,  

➢ erre valamely szerződésnek a vele valo ́ megkötéséhez vagy az azt megelőző lépések megtételéhez (pl. 

szerződéskötési kérelem elbírálásához) van szükséges.  

Amennyiben jogszabály írja elo ̋ az automatizált do ̈ntéshozatallal megvalósuló adatkezelést, akkor nem kérhető 

emberi beavatkozás.  

A Pannon Cycling Team nem kezel adatot automatizált döntéshozatal alapján. 

Az adatok hordozhato ́sa ́ga ́nak kérése  

Az érintett kérheti, hogy az általa a Pannon Cycling Team -nek megadott informatikai rendszerben kezelt adatait 

a Pannon Cycling Team kiadja számára elektronikus formátumban úgy, hogy azt másik adatkezelőnek 

átadhassa.  

Az adatok hordozását az érintett olyan adatkezelés esetében kérheti, ami a hozzájárulásán alapul [GDPR 

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont], vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az 

egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez 

szükséges [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont].  

A kérelemre az adatokat a Pannon Cycling Team  .xml, vagy .csv. formátumban adja ki az adatkezelo ̋ rendszer 

funkcionalitásától függően.  

Amennyiben az érintett azt kéri, hogy egy másik adatkezelo ̋nek a Pannon Cycling Team közvetlenül továbbítsa 

az adatait, akkor a Pannon Cycling Team megvizsgálja, hogy rendelkezik-e olyan megfelelo ̋ adatkapcsolattal, ami 

az adatok biztonságos és jogszerű átadását leheto ̋vé teszi, és ha igen, akkor az adatokat közvetlenül adja át.  



 
A Pannon Cycling Team az érintett kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú 

kérelem kerül benyújtásra, akkor a Pannon Cycling Team jogosult meghosszabbítani 2 ho ́nappal ezt a határidőt, 

de erro ̋l az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.  

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet 

tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.  

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen 

ismétlo ̋dő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk vagy megtagadjuk a kérelmet.  

 

A Pannon Cycling Team tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés 

korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy a Pannon Cycling Team tájékoztassa Őket azokról, akik az 

adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor a Pannon Cycling Team ezen 

személyekro ̋l is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.  

Hova fordulhatok jogaim védelmében?  

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy a Pannon Cycling Team a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy 

elo ̋ször a Pannon Cycling Team -et keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és 

mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.  

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Pannon Cycling Team kezeli az adatait, vagy nem kíván 

panaszt tenni, hanem közvetlenül hato ́sághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 

1530 Budapest, Pf.: 5., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).  

Leheto ̋ség van továbbá arra is, hogy adatinak védelme érdekében bíro ́sághoz forduljon. Ebben az esetben 

szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állando ́ lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti 

törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.  

A lakóhelye vagy tarto ́zkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-

portal/birosag-kereso oldalon.  

Hatályos: 2018 05.25. 

 


