
Bevezetés
Szerencs  Város  Önkormányzata  megrendezi  a  "Mozdulj  Szerencs  város  napján!"  elnevezésű
futóversenyt, melynek megszervezése során a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár (SZMKK)
mint szervező személyes adatokat is gyűjt a versenyre nevezőktől. Jelen tájékoztató a szervezés és
lebonyolítás keretében megvalósuló személyes adatkezelésekre vonatkozik. Az SZMKK automa zált
döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

1. Az adatkezelő megnevezése
Adatkezelő: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár (továbbiakban: SZMKK)
Cím: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
Telefon: +36 47 362-290, szerencs.muvhaz@gmail.com

2. Az adatvédelmi sztviselő neve és elérhetősége
Neve: Király Judit. Elérhetőségek: e-mail: szerencs.muvhaz@gmail.com, +36 47 362-290

3. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
A futóverseny megszervezése és lebonyolítása, a rendezvényre történő jelentkezéshez szükséges regisztráció
érdekében. Az SZMKK  által a későbbiekben küldö  kulturális és sport  tárgyú programajánlók, közérdekű
tájékoztatók kiküldéséhez címlista összeállítása.

Személyes adat Az adatkezelés célja 

- természetes személy neve, 
- levelezési címe, 
- e-mail címe, 
- telefonszáma

Futóverseny nevezőinek regisztrációja.

Címlista kialakítása tájékoztatás küldése céljából
a  Szerencsen  megvalósuló,  kulturális  és  sport
tárgyú eseményekről.

4. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)  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
(általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez.
A versenyre nevezők egy űrlap kitöltésével,  papír alapon,  e-mailben,  vagy elektronikus  űrlapon
kérelmezhe k adataik megadásával a regisztrációjukat.

5. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, 
ha azokat nem az érinte  bocsáto a a rendelkezésére

Nem történik más ada orrásból adatok gyűjtése.

6. A személyes adatok tárolásának ideje
A jelen  tájékoztatóban ismertete  célokból  az  SZMKK a személyes adatokat határozatlan ideig,
vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, az adatok törlésének kérelmezéséig kezeli. 

Adatkezelési tájékoztató                                                         

"Mozdulj Szerencs város napján" futóversenyhez
2022. április 1.



7. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
7.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az ada ovábbítás

A személyes  adatokhoz az SZMKK adatvédelmi felelőse, valamint a verseny szervezésében részt
vevők férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.  Az  SZMKK nem adja át az  adatbázisban
tárolt  személyes  adatokat  semmilyen célból  más  szerveknek,  adatokat  nem továbbít  harmadik
személy számára.

7.2.Adatbiztonsági intézkedések
Az  SZMKK a személyes adatokat a székhelyén (3900 Szerencs,  Huszárvár utca 11.) papír alapon,
valamint jelszóval véde  Google-fiókjában tárolja. A személyes adatok kezeléséhez és tárolásához
külső cég szolgáltatását nem veszi igénybe,  ada eldolgozót nem bíz  meg. Az  SZMKK megfelelő
intézkedésekkel  gondoskodik  arról,  hogy  a  személyes  adatokat  megvédje  többek  közö  a
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. 

8. Az érinte  adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. Határidő

Az  SZMKK az  érinte  jogai  gyakorlására  irányuló  kérelmét  az  annak  beérkezésétől  számíto
legfeljebb egy hónapon belül teljesí . A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít
bele. Az SZMKK szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát,
ezt  a  határidőt  további  két  hónappal  meghosszabbíthatja.  A  határidő  meghosszabbításáról  az
SZMKK a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számíto  egy hónapon belül
tájékoztatja az érinte et.

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érinte  jogok
8.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érinte  jogosult arra, hogy az  1. pontban megado  elérhetőségeken keresztül az  SZMKK-tól
tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy 
- milyen személyes adatait;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél mia ;
- mennyi ideig kezeli; 
továbbá, hogy az SZMKK
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján,  mely személyes adataihoz biztosíto  hozzáférést vagy
kinek továbbíto a a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a személyes adatai;
- alkalmaz-e automa zált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az  SZMKK az  adatkezelés  tárgyát  képező  személyes  adatok  másolatát  az  érinte  erre  irányuló
kérésére  első  alkalommal  díjmentesen  bocsátja  a  rendelkezésére,  ezt  követően  adminisztra v
költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érinte  jogainak védelme érdekében az SZMKK
köteles meggyőződni az érinte  és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának
egyezéséről,  ennek  érdekében  a  tájékoztatás,  az  adatokba  történő  betekintés,  illetve  azokról
másolat kiadása is az érinte  személyének azonosításához kötö . 



8.2.2. A helyesbítéshez való jog
Az érinte  személy az  1.  pontban megado  elérhetőségeken keresztül  kérhe ,  hogy az  SZMKK
indokolatlan  késedelem  nélkül  helyesbítse  a  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat.  Az
érinte  jogosult  arra,  hogy  kérje  a  hiányos  személyes  adatok  –  egyebek  melle  kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

8.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érinte  személy az 1. pontban megado  elérhetőségeken keresztül kérhe , hogy a személyes
adatai kezelését az SZMKK korlátozza (az adatkezelés korlátozo  jellegének egyértelmű jelölésével
és az egyéb adatoktól elkülöníte  kezelés biztosításával) amennyiben
-  vitatja  a  személyes  adatai  pontosságát  (ebben  az  esetben  az  SZMKK arra  az  időtartamra
korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát)
-  az  adatkezelés  jogellenes,  és  az  érinte  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelye  kéri  azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érinte
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
- az érinte  ltakozo  az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érinte
jogos indokaival szemben).

8.2.4. A ltakozáshoz való jog
Az érinte  személy az 1. pontban megado  elérhetőségeken keresztül ltakozhat az adatkezelés
ellen,  ha  álláspontja  szerint  az  SZMKK a  személyes  adatát  a  jelen  adatkezelési  tájékoztatóban
megjelölt  céllal  összefüggésben  nem  megfelelően  kezelné.  Ebben  az  esetben  a  SZMKK kell
igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érinte  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.2.5. A törléshez való jog
Az érinte  jogosult arra, hogy az 1. pontban megado  elérhetőségeken keresztül kérje, és kérésére
az  SZMKK indokolatlan késedelem nélkül  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat,  az  SZMKK
pedig köteles arra, hogy az érinte re vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje.

9. Jogorvosla  lehetőségek
Ha az érinte  úgy ítéli meg, hogy az  SZMKK a személyes adatainak kezelése során megsérte e a
hatályos  adatvédelmi  követelményeket,  panaszt  nyújthat  be  a  Nemze  Adatvédelmi  és
Információszabadság  Hatósághoz  (Cím:  1125  Budapest,  Szilágyi  Erzsébet  fasor  22/c,  postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).
Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az  SZMKK nem
teljesíte e valamely kérelmét, az érinte  az SZMKK-val szemben polgári pert indíthat bíróság elő . 


