
Adatvédelmi nyilatkozat 

 

A Lökiman tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat 

adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Tekergők SE, 

mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel 

kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 

Az adatkezelő adatai: 

Név: Tekergők SE 

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási u. 38. 

Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási u. 38. 

Adószám: 18549919-1-09 

e-mail-cím: lokitriatlon@gmail.com 

Telefonszám: +36306160657 

Fax: - 

Honlap: www.lokiman.hu 

 

Értelmező rendelkezések 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi. 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 



Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható azonosítható adat, az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, 

szám, helymeghatározó adat, online azonosító több tényező alapján azonosítható. 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679 Rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDRP), továbbá a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit. Az adatkezelő a 

tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul 

betartja a fentieken kívül az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit is, és az 

interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú 

védelemmel kezeli, mint az egyéb úton (e-mail, fax, postai levelezési címen) rendelkezésére 

bocsátott adatokat. 

A felhasználó hozzájárulása a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 

2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 5. § (1) bekezdés 

a) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 

CVIII. törvény (Eker tv.) 13/A. § (3) bekezdése alapján alapul. 

Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során 

maradéktalanul betartja a fentieken kívül az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseit is, és az 

interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú 

védelemmel kezeli, mint az egyéb úton (e-mail, fax, postai levelezési címen) rendelkezésére 

bocsátott adatokat. 

 

Versenyeinkre való nevezésével, termékeink megvásárlásával, megrendelésével, ön 

szerződést köt velünk a meghatározott szolgáltatások teljesítésére, illetve termékek 

megvásárlásra. 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, 

rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. Ezek 



az adatok az online nevezési rendszerbe való regisztráció során kötelezően kitöltendőként 

jelennek meg. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása. 

Az adatkezelés célja és időtartama 

A Tekergők SE által folytatott adatkezelés általános célja: 

ügyfeleink beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése, 

az általunk szervezett események lebonyolítása, 

ügyfeleink tájékoztatása 

pénzügyi nyilvántartások vezetése, 

statisztikák, elemzések összeállítása, 

szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése. 

Adatbázisunkban szereplő ügyfeleink a jövőben is bármikor nevezhetnek versenyeinkre, 

vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Ezért adatbázisunkban a 

személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján általában ügyfelünk hozzájárulásának 

visszavonásáig tároljuk, vagyis csak külön kérésre töröljük. Azonban a háromévenkénti 

felülvizsgálat során törölhetjük olyan ügyfelek adatait, akik újabb versenyekre nem 

neveztek. 

Adattovábbítás külföldre 

A Tekergők SE semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre illetve harmadik fél 

részére sem szolgáltat ! 

 

Rajt- és eredménylisták 

Versenyeink nagyobb részén a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a 

sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és 

eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazhatja a versenyző nevét, születési 

évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott 

versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel 

versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a nettó és bruttó befutóidőt, 

részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, 

feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja. 

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a 

nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. 

 

E-mailek és SMS-ek küldése 



E-mailt küldünk minden ügyfelünknek 

az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról, 

a sikeres nevezésről a személyes nevezés kivételével (visszaigazoló levél), 

a versenyekkel kapcsolatos tudnivalókról, 

szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából. 

SMS-t nem küldünk! 

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozó partnereink 

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon 

dolgozók jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok 

karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek 

esemény előtti és utáni tájékoztatásáért felelősek. A fent említett körbe tartoznak: 

a neveztetők és adatrögzítők, 

a rendszergazda és az adatbázis kezelője, 

a pénzügyi dolgozók, 

a marketinges dolgozók. 

Az adatkezelésben érintett szervereink helye 

A Tekergők SE szerverének helye: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási u. 38. 

 

A kezelt személyes adatokhoz az adatkezelőn és az adatkezelő fent említett munkatársain 

kívül kizárólag, az adatkezelő szerződött partnerei kizárólag a szolgáltatás működéséhez 

szükséges mértékben férhetnek hozzá, mint adatfeldolgozók. 

A versenyek eredményeinek mérése és rögzítése céljából időmérő partnereinknek az adott 

versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési 

adatait adjuk át. Időmérő partnereink ezeket az adatokat a verseny során mért 

időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve 

önállóan töltik fel weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérő partnereink az adatokat 

kizárólag a Tekergők SE által meghatározott célra és módon dolgozzák fel. Honlapunkon az 

egyes események információinál tüntetjük fel az aktuális időmérő eredményeket. Ennek 

során leggyakoribb partnereink: 

Dark Timing (2120 Dunakeszi, Arany János utca 6/a, https://darktiming.hu, 

sotet.daniel@darktiming.hu,+36-30/9898-040 ) 

Az egyes versenyeken további időmérőkkel szerződhetünk. 



Az adatkezelésben érintett szervereink helye 

A Tekergők SE adatkezelésének helye a Tekergők SE irodája (4220 Hajdúböszörmény, 

Téglási u. 38.) 

Weboldalaink egy részét és adatbázisunkat a webnode.hu adatparkban (Hlinky 70, 603 00 

Brno Csehország) elhelyezett szerver szolgáltatja. 

Elérhetőségeik felsorolása: www.webnode.hu  

 

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok, kezelt adatok köre 

A felsorolt adatokat a versenyző beazonosításához (pl. hasonló nevű versenyzők 

megkülönböztetéséhez), a kapcsolattartáshoz, a szolgáltatás biztosításához (pl. 

versenyekkel kapcsolatos értesítések kiküldése), a verseny lebonyolításához (pl. 

rajtszámozás, rajtzónákba sorolás, kategóriák kialakítása, kategóriánkénti eredmények 

megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), pénzügyi összesítésekhez és a 

fent részletezett marketingcélokhoz is használjuk. A regisztrációkor, illetve nevezéskor nem 

feltétlenül szükséges adatokat nem kötelezőként jelöltük meg. 

A pólóméretet részben azért kérjük, hogy az adott versenyen a megfelelő pólókat tudjuk 

megrendelni, részben azért, hogy ha későbbi rendezés során pólót is tudunk biztosítani, 

akkor legyen méretsorozatunk, amelynek alapján becsülni tudjuk az egyes méretekből 

szükséges mennyiséget. Tehát ha egy nevezéshez elkérjük a pólóméretet, abból nem 

következik, hogy azon a versenyen pólót is tudunk adni - csak akkor, ha az 

eseményinformációnál a nevezési díj tartalma rovat ezt tartalmazza. 

Alapadatok: 

teljes név 

születési dátum 

állandó / levelezési cím, 

állampolgárság, 

telefonszám, 

e-mail-cím, 

egyesület (ha van, nem kötelező - a nemzetközi szokásoknak megfelelően megjelenik a rajt- 

és eredménylistában) 

 

Versenyeinkre, rendezvényeinkre 16 év alatti fiatalok is nevezhetnek. Ezt az internet 

korában életszerűtlen előzetes szülői aláíráshoz kötni, ezért a regisztrációkor elkérjük a 

http://www.webnode.hu/


szülő e-mail-címét, amelyre értesítést küldünk a 16 év alatti ügyfél regisztrációjáról, és 

biztosítjuk a tiltakozás jogát. Ezt az e-mail-címet a 16. életév betöltése után töröljük. 

 

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 https://www.lokiman.hu weboldalunk 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. 

 

Adatok törlése 

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az 

adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból. 

Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel együtt 

lehetséges. 

A hozzájárulás visszavonása után is tárolhatjuk azokat az adatokat, amelyek jogi 

kötelezettségünk teljesítéséhez, illetve létfontosságú érdekeik érvényesítéséhez kellenek. 

Jogi kötelezettségeink közé tartozik a pénzügyi ellenőrzéseknek való megfelelés, amelyhez 

az adatbázisban tárolt fizetési adatokra van szükség. Jogos érdekünk az adatbázis 

integritásának megőrzése. Ennek keretében technikai okból (az adatbázisok felépítése 

miatt) nem tudunk olyan adatot törölni, amely más adathoz szorosan kötődik (pl. külső 

kulcs). Jogi kötelezettségünk, egyben jogos érdekünk és harmadik személyekkel szembeni 

kötelezettségünk a biztonsági másolatok megőrzése, hogy sérülés esetén az adatbázis 

helyreállítható legyen. A biztonsági másolatokból adatok nem törölhetők, csak az éles 

adatbázisból. A biztonsági másolatokhoz csak a rendszergazda férhet hozzá, és csak 

üzemzavar esetén használjuk fel őket helyreállításra. Jogos érdekünk továbbá, hogy 

továbbra is kinyerhessük adatbázisunkból a statisztikai adatokat, például ne változzék a 

versenyre nevezők száma és statisztikai összetétele. Harmadik személyek jogos érdeke, 

hogy vissza tudjuk követni, ki nevezte be őket az adott versenyre (ha Ön benevezett valakit, 

akkor neki problémája lehetne belőle, ha nem tudjuk tisztázni a nevezés részleteit), illetve 



hogy ne töröljük a teljes csapat nevezését és eredményeit azért, mert egy csapattag az 

adatai törlését kérte. 

Ennek alapján csak azoknak az ügyfeleknek az adatait tudjuk teljesen törölni, akik soha nem 

neveztek versenyeinkre, nem vásároltak tőlünk semmilyen terméket vagy szolgáltatást, 

azaz csak beregisztráltak. Aki csak személyesen vagy átutalással nevezett, azaz nem kötődik 

hozzá érdemi adat az online nevezési rendszerben, töröljük az adatait az online 

adatbázisból, de megmaradnak a szükséges adatok a fő adatbázisunkban. Egyébként 

töröljük az ügyfél nevét, minden elérhetőségét és címét, egyesületét, a nevezések során 

megadott "baj esetén értesítendő" elérhetőségeit, a cége nevét, ha megadta, valamint az 

utolsó számlázási nevét és címét, és minden más esetlegesen tárolt adatot, amelynek a 

megőrzése az adatbázis integritásához nem szükséges. Így például bárki láthatja az 

eredménylistában, hogy a kategóriájában hatodiknak rangsorolt versenyző előtt egy törölt 

versenyző volt ugyanabban a kategóriában; ezt kívánja a sport tisztasága és ügyfeleink 

jogos érdeke. 

 

Jogérvényesítési lehetőség 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az adatkezelő 

munkatársai is az lokitriatlon@gmail.com e-mail címen. A felhasználó az adatkezeléssel 

kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz (cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. 

A felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő 

kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 

A Tekergők SE kikötése 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát 

megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a technikai rendszer megváltozik, a 

szolgáltatások köre bővül, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi, azonban ilyen jellegű 

módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését. 

 


