
A Soproni Rendészeti Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója 

 

Az SRSE tájékoztatja a versenyein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat 

adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. A Soproni Rendészeti 

Sportegyesület, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott 

adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott 

elvárásoknak. 

 

Az adatkezelő adatai: 

Név: SRSE  

Székhely: 9400 Sopron, Tűzoltó köz 2.  

Adószám:  18972412-1-08 

Honlap: www.srse.hu, crossfutas.hu 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek 

lebonyolítása) 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 

Az SRSE 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, 

• eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén az ügyfél által megadott 

hozzátartozó értesítése, 

• szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése. 

  

Adattovábbítás külföldre 

A Soproni Rendészeti Sportegyesület semmilyen személyes adatot nem továbbít külföldre, 

azonban fenntartja a jogot, hogy szükség esetén a felhőbe költöztesse virtuális szervereit. 

Erről bővebben olvashat a szerverekről szóló szakaszban. 

 

A kezelt adatok köre 

Az általunk kezelt személyes adatokat lent részletezzük az adatkezelés céljával együtt. 

Ügyfeleinkről az általuk megadott adatokat tartunk nyilván. Ugyancsak nyilvántartjuk a 

versenyek során elért eredményeket (pl. befutóidő, helyezés) és a versenyszervezéssel 

kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása). 

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, 

tranzakcióazonosító). Az online nevezési rendszerben  bankkártyával kapcsolatos semmilyen 

adat nem kerül az SRSE birtokába, és ilyen adatot nem kezelünk. 

http://www.srse.hu/


Adatfeldolgozó partnereink 

Versenyeink többségén chipes időmérést biztosítunk. Időmérő partnereinknek az adott 

versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához szükséges személyes és nevezési adatait 

adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért időadatokkal és az ezekből kiszámított 

helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk. Időmérőink az adatokat kizárólag az SRSE által 

meghatározott célra és módon dolgozzák fel. 

Honlapunkon az egyes események információjánál tüntetjük fel az aktuális időmérőt.   

Idei partnerünk:  

• EvoChip Hungary Sportszolgáltató Kft. (3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Hegyalja út 

24/a, http:www.evochip.hu) 

A Cross futásról a verseny útvonalán, illetve a rajt előtt és az eredményhirdetéskor fotók 

készülnek, melyek megjelennek honlapunkon és közösségi felületünkön. A képeket 

reklámtevékenységhez az SRSE felhasználhatja. A képek szabadon letölthetőek.  

Versenyünkre az online nevezés a Google Forms rendszeren keresztül történik.  

A felsorolt partner kivételével más cégnek ügyfeleink személyes adatait nem adjuk át. 

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 tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, 

nemét, az adott versenyen érvényes korkategóriáját.  

 

Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain 

túlmenően a befutóidőt, abszolút és kategórián belüli helyezést  tartalmazhatja. 

Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a 

nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. A rajtlistákat legkésőbb a verseny 

végéig tesszük közzé. 

E-mailek küldése 

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek 

• az online nevezési rendszerbe történt sikeres regisztrációról 

• szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából 

A fent említett üzenetek a szolgáltatásunk részét képezik, és a marketingcélú hozzájárulástól 

függetlenül küldjük őket. 

Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez az egyesületen belül csak azok 

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 

• pénzügyi dolgozók 

  

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 

www.crossfutas.hu, www.srse.hu weboldalaink felkeresésekor a szerverek az általános 

szokásos adatokat tárolják esetleges üzemzavarok elhárítása, a szolgáltatás javítása és a 

betörési kisérletek felderítése végett:  

• a látogatás időpontja 

• megtekintett oldal címe 

• hivatkozó oldal címe 

• látogató IP címe 

• a látogatás böngészőfejléce  

 

 

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok 

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,  

kategóriánkénti eredmények megállapítása, nevezés ellenőrzése, problémamegoldás), 

pénzügyi összesítésekhez 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.  

 

Alapadatok: 

• teljes név 

• születési dátum 

• e-mail-cím 

• táv 

 

16 év alattiak regisztrációja 

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

életszerűtlen előzetes szülői aláíráshoz kötni, ezért a regisztrációkor elkérjük a szülő e-mail-

címét, amelyre értesítést küldünk a 16 év alatti ügyfél regisztrációjáról és biztosítjuk a 

tiltakozás jogát.  

http://www.crossfutas.hu/
http://www.srse.hu/


 

Adatok törlése 

Ügyfeleink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az 

adatbázisunkból. Folyamatban levő nevezés esetén ez csak a versenytől való visszalépéssel 

együtt lehetséges. 

Sütik használata a weboldalon 

Ez a weboldal úgynevezett sütiket (cookies) használ. A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, 

amelyek az ön webböngészéjőn keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe 

merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi 

beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – 

továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat. 

 

Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben úgy érzi, hogy a Soproni Rendészeti Sportegyesület, vagy annak valamely 

segítője megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel velünk 

a kapcsolatot, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk. 

A Soproni Rendészeti Sportegyesület kikötése 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát 

megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai 

rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás 

nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését. 

 


