
 
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

- a Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület rendezvényein résztvevő személyek személyes 
adatainak kezeléséről - 

(továbbiakban: „Szabályzat”) 
 
A Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület (továbbiakban: „Egyesület”) az Egyesület által 
szervezett programokon (teljesítménytúrák, egy- vagy többnapos szervezett túrák) résztvevőkre 
(továbbiakban: „Érintettek”) vonatkozóan személyes adatokat kezel.  
 
Az Érintettek személyes adatainak kezelésére a jelen Szabályzat, az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”), valamint a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek 
megfelelően történik. 
  

1. Az adatkezelő adatai 
 
Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 
9012 Győr, Epres u. 4. 
Nyilvántartó bíróság: Győri Törvényszék 
Nyilvántartási szám: 62507 
Telefon: +36 70 614 9853 
Email: bakonyikalandorok@gmail.com 
Honlap: www.bakonyikalandorok.info 

 
2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

 
2.1.Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett hozzájárulása, melyet az Érintett a 

programra való jelentkezéssel hallgatólagosan ad meg az Egyesület részére. (általános 
adatvédelmi rendelet, 6. Cikk, (1) bekezdés a) pont) 

 
2.2.Ugyanakkor bizonyos személyes adatokat a programok sikeres lebonyolítása érdekében is 

kezelünk, például hogy beazonosítsuk Önt nyilvántartásunkban és elindítsuk a 
teljesítménytúrán, a túra során tudjuk Önnel tartani a kapcsolatot, amennyiben elszakadna 
a csoporttól vagy eltévedne, rögzíthessük az elért eredményeit, vagy részt vehessen 
nyereményjátékunkban.  (általános adatvédelmi rendelet, 6. Cikk, (1) bekezdés b) pont) 
 

2.3.Egyes személyes adatok megadását (pl. sürgősségi kapcsolattartó neve, elérhetősége) azért 
kérjük Öntől, hogy azzal az Ön vagy más személy érdekeit védjük. (általános adatvédelmi 
rendelet, 6. Cikk, (1) bekezdés d) pont) 
 

2.4.Bizonyos személyes adatok kezelésének (pl. fénykép- és videófelvételek) célja az 
Egyesületünk céljainak, programjainak népszerűsítése. (általános adatvédelmi rendelet, 6. 
Cikk, (1) bekezdés f) pont) Amennyiben egy rendezvényünkről fénykép- és/vagy 
videófelvétel készül, úgy erre az Érintett figyelmét előzetesen minden esetben felhívjuk – 
azzal, hogy a figyelemfelhívást követően Ön a rendezvényünkön részt vesz, beleegyezését 
adja a felvételek elkészítéséhez és nyilvánosságra hozatalához. Az elkészült felvételeket 

http://www.bakonyikalandorok.info/


honlapunkon illetve facebook oldalunkon tesszük közzé ill. belsős vagy külsős promóciós 
anyagainkban használjuk fel. 

 
2.5.Végezetül vannak olyan személyes adatok (pl. részvételi díj/nevezési díj átutalásakor az 

átutalási megbízásban rögzített adatok, mint a terhelendő bankszámla száma), melyeket jogi 
kötelezettségeink (számviteli nyilvántartás vezetése, beszámoló készítése stb.) teljesítése 
érdekében kezelünk (általános adatvédelmi rendelet, 6. Cikk, (1) bekezdés c) pont) 

 
3. A kezelt adatok köre 

 
Az Egyesület tipikusan az alábbi személyes adatokat kezeli: 
(Az egyes adatkategóriák mellett zárójelben feltüntetett hivatkozás az adatkezelés jogalapját ill. 
célját jelöli) 
 

 teljes név (Szabályzat, 2.1, 2.2, 2.3 pontok)  
 születési év (Szabályzat, 2.2 pont) 
 lakóhely település szintű megjelölése (Szabályzat, 2.2 pont) 
 telefonszám (Szabályzat, 2.2, 2.3 pontok) 
 amennyiben a részvételi díjat/nevezési díjat banki átutalással fizette meg az 

Érintett, úgy az átutalási megbízásban rögzített adatok (Szabályzat, 2.2, 2.5 
pontok) 

 email cím (Szabályzat, 2.1 pont) 
 azt, hogy az Érintett milyen rendezvényen vett részt, teljesítménytúra esetén 

hogy azt mennyi idő alatt teljesítette, a fizetett nevezési/részvételi díj összege 
(Szabályzat, 2.2 pont) 

 rendezvényeken készült fénykép- és videófelvételek (Szabályzat, 2.1, 2.4 
pontok) 

 
4. Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok továbbítása 

 
Az Érintettek adataihoz az Egyesület tisztviselői ill. önkéntes segítői kizárólag feladatkörükből 
eredő tevékenységük teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. 
 
Az Egyesület a teljesítménytúrák minél hatékonyabb lebonyolítása érdekében partnerségi 
megállapodást kötött a Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesülettel (Székhely: 2627 
Zebegény, Börzsöny u. 22.) („BTHE”). Az Egyesület és a BTHE egy közös, a BTHE által 
kifejlesztett szoftvert használ a túráikon elinduló teljesítménytúrázóknak a túrákon való 
rajtoltatása és célba érkeztetése érdekében. Ezért a teljesítménytúrákon az Érintett által 
megadott személyes adatok a BTHE részére továbbításra kerülnek. A BTHE önálló 
adatkezelőnek minősül és az általa végzett adatkezelésre a BTHE adatkezelési szabályzata 
vonatkozik (https://www.bthe.hu/index.php/home/adatkezelesi-szabalyzat.html) 
 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy bizonyos kötelezettségeink teljesítéséhez igénybe vesszük 
harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásait, mint pl. könyvelő iroda.  
 
Az Ön által megadott adatokat tehát, amennyiben az szükséges, továbbítjuk a fenti partnereink 
részére. 
 

5. Az adatkezelés időtartama 
 



Az Érintett által megadott adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az 
Egyesület. Az Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni.  
 
A fentiektől eltérően, a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat a 
számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) 
évig őrizzük meg.  
 

6. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
 
Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. Ebben az esetben az 
Egyesület képviselői meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail vagy telefon alapján), és 
válaszolnak a kérdésekre, így különösen információt adnak a kezelt adatok tartalmáról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
az egyesületi tag adatait. 
 
Az Érintett ugyancsak jogosult adatainak helyesbítését kérni. A jogszabályokban meghatározott 
körben és feltételek mellett jogosult az Érintett az adatainak törlését vagy felhasználásának 
korlátozását is kérni. 
 
Személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérés, kérdés esetén kérjük, forduljon hozzánk az 1. 
pontban megadott elérhetőségek valamelyikén. 
 

7. Jogorvoslat 
 
Amennyiben valamely, a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza lenne, és azt mi 
minden törekvésünk ellenére nem orvosoltuk, Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz fordulni. A hatóság elérhetőségei: 
 

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5. 
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 
Ön dönthet továbbá úgy, hogy jogi igényét bírósági úton érvényesíti. Az eljárásra főszabály 
szerint a Győri Törvényszék illetékes, de Ön – választása szerint – a keresetet a lakóhelye ill. 
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
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