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Adatvédelmi tájékoztató   

VEZESS BIZTONSÁGOSAN program  
 vonatkozásában 

2018. 

  
1./ Adatkezelő neve, adatai:  
  

Az adatkezelő neve: Hungaroring Sport Zrt  

Az adatkezelő címe: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.  

Az adatkezelő elérhetősége: 06-28-444-444 office@hungaroring.hu  

Adószáma: 10603226-2-44  

Cégjegyzékszáma: 13-10-040464 

Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége: [*] 

  

2./ Adatfeldolgozó neve, adatai:  
  

Az adatfeldolgozó neve: „Tanpálya” Kft  

Az adatfeldolgozó címe, adatfeldolgozás helye: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.  

Az adatfeldolgozó elérhetősége: +36/28-441-951, ertekesites@tanpalya.hu  

Adószáma: 12334023-2-13  

Cégjegyzékszáma: 13-09-078681 

Adatvédelmi felelős személy neve és elérhetősége: Ferenczy Szandra 

ferenczy.szandra@tanpalya.hu 28-441-951 

  

2./ Adatkezelési alapelvek  

 

A Hungaroring Sport Zrt. csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának 

megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél 

megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, illetve az érintett kérésére történő törlésig kezeli. 

Ennek megfelelően az adatokat a Program megvalósulása után közvetlenül, de legkésőbb 30 

munkanapon belül automatikusan töröljük a rendszerünkből, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja 

ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, 

azt a bíróság vagy hatóság elrendelte. 

 

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a felhasználóknak a Weboldalon kezelt személyes adatait.  

 

3./ Adatkezelési tevékenységek  

 

A Hungaroring Sport Zrt. az alábbi adatkezelési tevékenységet végzi:  

 

I. A Vezess Biztonságosan Program (a „Program”) résztvevői által megadott adatok kezelése, 

amely a programon történő részvétel feltétele 

 

Az adatkezelés  jogalapja: az információs önrendelkezési jogról  és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Tájékoztatjuk, hogy az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-88004/2015. 
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Hozzájárulás az adatkezeléshez: a résztvevő a regisztráció során kifejezett, önkéntes 

hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.  

Az érintettek köre: Program résztvevői  

A kezelt adatok köre: a Program résztvevői által a regisztráció során megadott, a résztvevők 

nyilvántartásához szükséges adatok:  

- Vezetéknév: 

- Keresztnév: 

- Város: 

- Email: 

- Telefonszám: 

- +36 

- Levezetett km: 

- Motor lökettérfogata: 

- Születési dátum:         

- Jogosítvány szerzés:         

- Jogosítvány lejarat:         

  

Az adatgyűjtés célja: a Program résztvevői által megadott adatok kezelése, a programon való 

részvétel lehetősége a regisztráció 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a cél megvalósulásáig, illetve az érintett kérésére 

történő törlésig tart. Ennek megfelelően az adatokat a Program megvalósulása után közvetlenül, 

de legkésőbb 30 munkanapon belül automatikusan töröljük a rendszerünkből, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának 

törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság elrendelte. 

 

Személyes adatokat harmadik fél részére nem továbbítunk, ugyanakkor az adatok feldolgozását 

az adatfeldolgozó végzi. 

Az adatfeldolgozó az adatkezelő számára tárhelyszolgáltatást, ebben a körben a személyes 

adatok tárolását végzi. 

Az adatfeldolgozó az összes kezelt adathoz hozzáfér, az adatkezelés teljes időtartama alatt, és 

azokon az alábbi adatkezelési műveleteket végzi: [*]. 

 

- Regisztrációs adatok tárolása 

- Kommunikáció a regisztráltakkal mail-en 

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak 

az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. 

 

Az adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs 

önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 

továbbiakban: „Infotv.”) és a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data 

Protection Regulation, GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és megteszünk minden 

olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a jelszóval és Windows 

jogosultságkezelési rendszerrel védett központi szerverünkre kerülnek, és kizárólag a Program 

szervezésében közreműködő munkatársak férhetnek hozzá, akik titoktartási nyilatkozatot tettek az 

adatok bizalmas kezelésére vonatkozóan.  Az adatokról belső másolatot nem készítünk, és erre a 

Program szervezésében közreműködő munkatársainknak sem adunk engedélyt. A szerverszoba 

külön kártyás beléptető rendszerrel védett, zárt és tűzbiztos helyiség. 



 

3 
 

 

A Résztvevő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását 

o személyes adatai kezeléséről, 

o személyes adatainak helyesbítését, 

o személyes adatainak törlését vagy zárolását.  

A Résztvevő kérelmezheti a hozzáférést a személyes adataihoz. 

A regisztrációhoz kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az 

adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.  

 

A Program résztvevője jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 

megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa 

anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a 

rendelkezésére bocsátotta. 

  

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 

napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban 

megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor 

haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.  

 

Kérjük, hogy a jelen Tájékoztató 1., és 2., pontjaiban megadott elérhetőségeken keressen minket. 

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes 

adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti. A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt 

is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 

tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni az alábbi elérhetőségen: 

 

Jogorvoslati lehetőség 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Honlap: www.naih.hu 

Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: 06 1 39 11 400 

Fax: 06 1 39 11 410 

  

Mogyoród, 2018. 05.24. 

http://birosag.hu/torvenyszekek)

