ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ
A jelen rendezvényre való regisztrációjával hozzájárulását adja, hogy az alábbi adatokat a Balatoni Hajózási
Zrt. (a továbbiakban: Társaság) jelen tájékoztató szerint kezelje.
A rendezvényre való regisztráció során megadott adatok tekintetében a Társaság az alábbiak szerint jár el:
adatkezelés célja: versenyen való részvétel
kezelt adatok köre: hajó típusa, hajó neve, Yardstick száma, osztálya, nyilvántartási száma, kikötője, csapat
neve, kormányos neve, legénység tagjainak neve, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma,
kapcsolattartó e-mail címe, számlázási adatok: cégnév, számlázási cím, postázási cím
adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a
továbbiakban: Sztv.). 169. § (1)-(2)-ben szereplő törvényi rendelkezés
adattárolás határideje:
− versenyen való részvételhez szükséges adatok: a rendezvény lebonyolításáig
− számlázási adatok: az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]
adattárolás módja: elektronikus
A kapcsolattartáshoz megadott adatok tekintetében a Társaság az alábbiak szerint jár el:
adatkezelés célja: a versenyt követő kommunikáció, következő versenyekről tájékoztatás
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig (leiratkozik
adattárolás módja: elektronikus

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövidített neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:
Adatkezelő e-elérhetősége:
Adatkezelő képviselője:

Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Balatoni Hajózási Zrt.
14-10-300113
8600 Siófok, Krúdy sétány 2.
asszisztens@balatonihajozas.hu
Kollár József vezérigazgató

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.
A regisztráció beküldésével a résztvevők elfogadják az erre vonatkozó adatkezelést, ahhoz a regisztráció
beküldésével hozzájárul.

