Általános Részvétel Szabályzat
Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye és a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület, mint szervezők (Szervezők) az általuk szervezett eseményeken részt vevő személyeket
(továbbiakban Résztvevő) az alábbiakról tájékoztatja:
I. Általános rendelkezések
1. A regisztráció elküldésével a Résztvevő kijelenti, hogy a Szervezők által szervezett túra kiírását
mindenben megismerte, az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri
el. 14 éven felüli, kiskorú Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője beleegyezésével vehet részt a
túrán, illetve a Szervezők által szervezett eseményen vagy sorsoláson, mely hozzájárulás meglétét a
kiskorú a Szervezők felhívására igazolni köteles. 14 év alatti kiskorú csak akkor vehet részt a túrán,
illetve a Szervezők által szervezett eseményen vagy sorsoláson, ha törvényes képviselője helyette és
nevében írásban kijelentette, hogy a Szervezők által szervezett túra kiírását mindenben megismerte,
az abban foglalt szabályokat tudomásul vette és magára kötelezőnek ismeri el.
2. Szervezők a hiányosan megadott regisztrációs adatokból eredő problémákért nem felel.
3. A Résztvevő a kijelölt útvonalon köteles haladni és a túravezető utasításait betartani.
4. Szervezők rendezvényein a Résztvevő köteles a hatályos közlekedési szabályokat betartani (KRESZ),
különös tekintettel az alábbiakra:
– Jobbra-tartási kötelezettség
– Elsőbbségadási kötelezettség
A túra részleges útvonal biztosítással, a közúti forgalom fenntartása mellett zajlanak. Résztvevő
köteles a rendőrség és a Szervezők, illetve a képviseletükben eljáró személyek utasításait betartani!
5. A regisztráció elküldésével Résztvevő kijelenti, hogy az eseményre edzésekkel készült, a táv
teljesítésére alkalmas egészségügyi állapotban van, szívérrendszeri megbetegedésben nem szenved.
6. Az eseményen a Résztvevő saját felelősségére vehet részt. Az eseménnyel összefüggő bármilyen
egészségügyi károsodásért illetve balesetért, anyagi kárért, a Szervezők felelősségét a jogszabályok
által megengedett legteljesebb körben kizárja, kártérítésre nem kötelezhető.
7. A Szervezők által szervezett túrákon Résztvevő köteles fejvédőt használni. A Résztvevő – saját és
mások testi épségének védelme érdekében – indulás előtt köteles ellenőrizni, hogy kerékpárja,
sportfelszerelése alkalmas-e az adott táv teljesítésére. A Szervezők jogosultak arra, hogy a nem
megfelelő felszereléssel indulókat bármely időpontban kizárja az eseményből.
8. A regisztráció elküldésével Résztvevő hozzájárul, hogy róla az eseményen hang, film-, és
képanyagok készüljenek, és azokat a Szervezők reklámcélokból – időben és térben korlátlanul –
valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Résztvevő ellenszolgáltatást
nem kér. Résztvevő hozzájárul ahhoz is, hogy a nevét Szervezők a rendezvényről szóló
beszámolókban, sajtóanyagokban megjelenítsék.
9. A Résztvevő köteles különösen ügyelni a természet rendjére és tisztaságára. A frissítőpontokon
kívül történő szemetelés a versenyből/túrából való kizárást vonja magával!

10. A Szervezők az esőnap nélkül meghirdetett rendezvényeikett rossz időjárási körülmények között
is megtartják kivéve ha – a Szervezők kizárólagos mérlegelése alapján – az időjárási körülmények a
Résztvevő személyi és vagyonbiztonságát veszélyeztetnék. Ez utóbbi esetben az esemény elmarad.
11. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a túra kiírásokat az esemény megelőzően (szükség esetén
közvetlenül az indulás előtt) módosítsa. Az esetleges módosításokról a Szervezők hivatalos honlapján,
a www.bringa.badacsony.com oldalon és a helyszínen ad tájékoztatást.
12. 18 évnél fiatalabbak csak szülőiengedéllyel regisztrálhatnak. Szülői felelősségvállalási nyilatkozat
a Szervezőktől kérhető. A regisztráció elküldésével a Résztvevő illetve annak képviselője (szülő)
elismeri, hogy a nyilatkozat kötelező jellegét tudomásul vette, elfogadta.
13. A jelen általános szabályok az egyes események egyedi szabályaival együttesen érvényesek,
melyet az adott események kiírásai tartalmaznak.
II. Adatvédelem
1. Résztvevő a regisztráció elküldésével kifejezetten hozzájárul, ahhoz, hogy az általa megadott
személyes adatokat a Szervezők és az általuk megbízott adatfeldolgozók az események lebonyolítása,
és a Résztvevők tájékoztatása céljából kezeljék.
2. Az adatkezelés jogalapja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 3. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá Adatvédelmi törvény) 3. § (6) bekezdése.
3. Szervezők ezúton tájékoztatják Résztvevőt, hogy a regisztráció elküldésével átadott személyes
adataik kezeléséhez a hozzájárulását vélelmezi. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben
önkéntes és a Résztvevő bármikor indokolás nélkül jogosult a közreműködést, illetőleg az
adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. Amennyiben a Résztvevő a
személyes adatait nem szolgáltatja, illetve a hozzájárulását visszavonja és emiatt a Szervezők nem
képesek a jelen szabályzatban foglalt kötelezettségeik teljesítésére, úgy ez a Résztvevő
jelentkezésének, rendezvényen történő részvételének, sorsoláson való részvételének
érvénytelenségével jár.
4. A Résztvevő által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja:
• a Résztvevő azonosítása;
• a túrán való részvétel biztosítása;
• túráról való média-beszámoló keretében hang- és képfelvételek készítése;
• panaszkezelés
• Résztvevő tájékoztatása a Szervezők tevékenységéről, információk átadása.
5. Szervezők a tudomásukra jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezelik, azokat harmadik
fél tudomására a Résztvevő hozzájárulása nélkül nem hozzák, és az adatkezelési cél megszűnését
követően törlik, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem
használják fel azokat.

6. Szervezők biztosítják, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a
szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
7. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését,
valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak
kezelése ellen.
8. A Résztvevő kérelmére a Szervezők tájékoztatást adnak az általuk kezelt, illetőleg az általuk
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A kérelem
előterjeszthető e-mailen vagy postai úton a Szervezők elérhetőségei rovatban megadott postacímen.
A Szervezők a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthető formában adják meg a kért tájékoztatást, a kérelem előterjesztésével
azonos módon.
9. A Résztvevő kérheti, hogy a Szervezők a valóságnak meg nem felelő személyes adatait
helyesbítsék, illetve módosítsák. Ilyen tárgyú kérelmet e-mailen vagy postai úton lehet előterjeszteni.
A Résztvevő saját, a regisztráció alkalmával megadott személyes adatainak törlését a Szervezők
elérhetőségei rovatban megadott postai címén kezdeményezheti. A Szervezők a törlési igény
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törlik az adatokat, kivéve, ha azok kezelését jogszabály
írja elő. Törlés esetén az adatok nem állíthatóak helyre.
10. Amennyiben a Résztvevő személyes adatai jogellenes kezelését tapasztalja, úgy az Adatvédelmi
törvény 16/A. §-a alapján lehetősége van ez ellen tiltakozni. Tiltakozását postai úton tudja eljuttatni a
Szervezőkhöz. A Szervezők valamennyi ilyen tartalmú kérelmet, bejelentést annak beérkezésétől
számított 15 napon belül kivizsgálnak és a vizsgálat eredményéről a Résztvevőt írásban vagy postai
cím megadásának hiányában a bejelentés benyújtásával azonos módon tájékoztatják. Amennyiben a
tiltakozás indokolt, a Szervezők az adatkezelést megszüntetik, és az adatokat zárolják, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbították.
11. Amennyiben az érintett Résztvevő a Szervezők által a vizsgálat lezártát követően meghozott
döntésével nem ért egyet, úgy a döntés közlését követő 30 napon belül az Adatvédelmi törvény
rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat. A Résztvevő jogérvényesítési lehetőségeit az
Adatvédelmi törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján bíróság
előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;
Levelezési cím: 530 Budapest, Pf.: 5. vagy ugyfelszolgalat@naih.hu) segítségét is.
12. A Szervezők olyan biztonsági intézkedéseket és eszközöket alkalmaznak (mint például tűzfalakat),
melyek megakadályozzák az általuk kezelt adatok elvesztését, az azokkal történő visszaélést vagy
azok megváltoztatását.
IV. A Részvételi Szabályzat Érvényessége

A jelen szabályzat visszavonásig érvényes. A Szervezők fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a
Résztvevők előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsák. A Szervezők a jelen Szabályzat
megsértésének megállapítása esetén ezen okból a Résztvevőt az eseményből (túrából, versenyből,
sorsolásból) kizárhatják.

