
 

 

"ZÖLDÁR 2013. - ÖSSZEFOGÁS" EMLÉKFUTÁS 

NEVEZÉSI LAP 
Elektronikusan megküldendő! 

Szervezet/település:  ...........................................................................  

  ...........................................................................  

Név:   ...........................................................................  

Szül. idő:   ...........................................................................  

Anyja neve:   ...........................................................................  

Telefonszám:   ...........................................................................  

Email cím:   ...........................................................................  

Csapatnév:   ...........................................................................  

 

Adatvédelmi nyilatkozat  

 

A lenti adatvédelmi tájékoztató* - mely a nevezési lap elválaszthatatlan részét képezi, 

- ismeretében aláírásommal hozzájárulok a nevezési lapon szereplő személyes adataim 

– a tájékoztatóban megfogalmazottak szerint történő – kezeléséhez. 

 

Kelt:   , 2019. év …………………. hó ……... nap 

 

          

 …………………………………………. 

     16. életévét betöltött jelentkező aláírása 

 

 

 

A lenti adatvédelmi tájékoztató* ismeretében hozzájárulok a saját-, és 16. életévét be 

nem töltött gyermekem nevezési lapon szereplő személyes adatainak – a 

tájékoztatóban megfogalmazottak szerint történő– kezeléséhez.
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Kelt:   , 2019. év …………………. hó ……... nap 

 

       

 ……………………………………… 

                                                                                           szülő/gondviselő aláírása 
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 16. életévét be nem töltött jelentkező esetén szükséges a nyilatkozat kitöltése 
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* Adatvédelmi tájékoztató  409/71-22. adatvédelmi nyilvántartási szám 

 
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) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi 

rendelet) 13. cikkében és egyéb vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint az adatkezeléssel kapcsolatban a 

következőkről tájékoztatom: 

 

I. Az adatkezelő: 

a) MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred (9027 Győr, Laktanya u. 1; postacím: 9002 Győr, Pf.: 

316, telefonszám: 06-96/622-700, honlap: www.raketaezred.hu, email cím: mh12raketaezred@mil.hu), tényleges 

adatkezelés helye: MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, Vezető szervek, Törzs, Kiképzési főnökség, 

Testnevelő tiszt (9027 Győr, Laktanya u. 1; postacím: 9002 Győr, Pf.: 316, telefonszám: 06-96/622-700) 

b) az adatkezelő képviselőjének a kiléte és elérhetőségei: Könczöl Ferenc ezredes (telefonszám: 06-

96/622-720; email cím: mh12raketaezred@mil.hu) 

c) az adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei: Dr. Matalin Andrea hadnagy (tel: 0696/622-770; e-mail: 

matalin.andrea@mil.hu) 

 

II. Az adatkezelés 

a) A jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat az MH. 12. ALRE által szervezett „ZÖLDÁR 2013 

– ÖSSZEFOGÁS” Emlékfutás elnevezésű futóversenyen történő részvétel biztosítása, valamint e rendezvény 

megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok végrehajtása, céljából kezeljük. 

b) Adatkezelésünk jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett 

hozzájárulásán alapul. 

c) Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 

 

III. Adatközlés, adattovábbítás, adatfeldolgozás, adatkezelés időtartama 

a) A kezelt adatokat a rendezvény lebonyolításával megbízott ügyintézőkön kívül más személyekkel 

(harmadik fél) nem közöljük, kivételt képeznek a hatóságok általi esetleges megkeresésre adott jogi 

kötelezettségen alapuló adatközlések. 

b) Nem kívánjuk az adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítani. 

c) Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

d) A jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat az emlékfutást követő napig tartjuk nyilván, ezt 

követően törlésre kerülnek. 

 

IV. Az érintett jogai: 

a) Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az alábbiakat kérelmezheti: 

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- a rá vonatkozó személyes adatainak törlését („az elfeledtetéshez való jog”) az alábbi esetekben: 

  - az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, 

 - az érintett visszavonta a hozzájárulását, 

 - amennyiben a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 

- az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben: 

 - ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő 

az adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén a törlés helyett kéri az adatok korlátozását, 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett jogi igényeinek előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri a korlátozást,  

- hogy a rá vonatkozó az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatainak tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, jogosult az érintett arra is, hogy ezeket az adatokat 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

c) Jelen jelentkezési lap aláírásával megadott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, mely 

visszavonás azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

d) Amennyiben megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az általános 

adatvédelmi rendeletet, úgy az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, a lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes törvényszékhez fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; tel.: +36 (1) 391-1400; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

mailto:matalin.andrea@mil.hu
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V. Egyéb információk 

A fentieken kívül tájékoztatom Önt, hogy az MH 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred Adatvédelmi, 

Adatbiztonsági és Közérdekű adatok kezelésére vonatkozó szabályzata a www.raketaezred.hu oldalon, a 

„Közérdekű adatok” menüpont alatt érhető el. 


