
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL  

Végh-Sziebert Laura egyéni vállalkozó a www.virtualracehungary.hu (a továbbiakban: Weboldal) 

üzemeltetése folytán – tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 

2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), 

az önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)  és 

a magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság értelmezése szerint adatkezelőnek minősül 

– a GDPR 13. cikkével összhangban tájékoztatja weboldalon regisztrált személyeket (a továbbiakban: 

Érintettek) a regisztrációval és az online vásárlással összefüggő személyes adatainak kezelésével kapcsolatban 

az alábbiakról:  

Az adatkezelő  Végh-Sziebert Laura egyéni vállalkozó 
(székhely: 2170, Aszód, Ady Endre utca 7a; 
Nyilvántartási szám: 54066492; Adószám: 55394343-
1-33; e-mail cím: virtualracehungary@gmail.com; 
telefonszám: +36703404254) 

– a továbbiakban: „Adatkezelő” 

A kezelt 
személyes 

adatok köre 

az adatkezelés célja jogalapja időtartama 

felhasználónév 

Az online nevezési rendszerbe 
való regisztráció és a 
regisztrációhoz kapcsolódó 
technikai műveletek elvégzése 
céljából szükséges 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
alapján, mivel azok 
megadása az ÁSZF 
rendelkezései alapján 
szerződés 
létrejöttéhez, 
teljesítéséhez 
elengedhetetlenül 
szükségesek, anélkül 
a szerződés nem 
jöhetne létre. 
 

Adatkezelő a regisztráció 
törlésével egyidejűleg törli az 
adatokat. Az Érintett bármikor 
kérheti a regisztráció törlését 
az adatkezelő fenti 
elérhetőségein az ÁSZF 
szerint. Amennyiben a 
felhasználó nem használja 
fiókját, profilját az Adatkezelő 
az utolsó bejelentkezést követő 
5 év elteltével törli. 
 
 

e-mail cím 

jelszó 

 
Az oklevél névre szóló 
kiállítása és esetleges dobogós 
eredmény elérése kapcsán 
szükséges. 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
szerinti hozzájárulás 
alapján. Az Érintett 
az adatok 
megadásával 
hozzájárul az 
adatkezeléshez. A 
regisztrációhoz nem 
kötelező ezen adatok 
megadása. 

Adatkezelő a regisztráció 
törlésével egyidejűleg törli az 
adatokat. Az Érintett bármikor 
kérheti az adatok törlését a 
regisztráció fennállása alatt. 
Ezen adatok törlésének 
kezdeményezése nem érinti a 
regisztrációt. Amennyiben a 
felhasználó nem használja 
fiókját, profilját az Adatkezelő 
az utolsó bejelentkezést követő 
5 év elteltével törli. 
 

vezeték- és 
keresztnév 

http://www.virtualracehungary.hu/


vezeték- és 
keresztnév  

Termék megrendelése, 
vásárlás esetén a megrendelés 
teljesítése, kézbesítés és a 
megrendelővel történő 
kapcsolattartás céljából 
szükséges 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
alapján, mivel azok 
megadása az ÁSZF 
rendelkezései alapján 
egyedi adásvételi 
szerződés 
létrejöttéhez, 
teljesítéséhez 
elengedhetetlenül 
szükségesek, anélkül 
az egyedi adásvételi 
szerződés nem 
jöhetne létre. 
 

Adatkezelő a kézbesítést 
követő legkésőbb 1 éven belül 
törli az adatokat figyelemmel 
szavatossági és jótállási 
jogokra. 

szállítási cím 
(irányítószám, 

megye, település, 
házszám) 

telefonszám 

e-mail cím 

 
vezeték- és 
keresztnév 

Termék megrendelésével 
összefüggő számlázási 
kötelezettség teljesítése 
céljából szükséges 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
szerinti jogi 
kötelezettség 
teljesítése (Áfa tv. 
159. §-a, Ektv. 13/A. 
§-a, az Info tv. 5. § 
(1) b) pontja). 
Tekintettel arra, 
hogy a jelen pontban 
szereplő személyes 
adatok ismerete 
nélkül Adatkezelő 
nem tud számviteli 
bizonylatot kiállítani, 
a személyes adatok 
szolgáltatása 
jogszabályon alapul. 

Számv. tv. 169. §-a alapján a 
könyvviteli elszámolást 
közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli 
bizonylatot, – így a számlát is –
legalább 8 évig kell megőrizni. 
Adatkezelő 8 év elteltével törli 
a személyes adatokat. 

számlázási cím 
(irányítószám, 

megye, település, 
házszám) 

vezeték- és 
keresztnév 

Fogyasztót megillető 
elállással, visszáru küldése 
miatt fennálló fizetési 
kötelezettség teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
szerinti jogi 
kötelezettség 
teljesítése (45/2014. 
(II. 26.) Korm. 
rendelet 23. § (2) 
bek.) 

Számv. tv. 169. §-a alapján a 
könyvviteli elszámolást 
közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli 
bizonylatot, – így a fizetésről 
szóló bizonylatot is – legalább 
8 évig kell megőrizni. 
Adatkezelő 8 év elteltével törli 
a személyes adatokat. 

bankszámlaszám 

felhasználónév 
 

Eredménylista készítése és a 
versenyeredmények 
Weboldalon és az Adatkezelő 
Facebook oldalán történő 
közzététele céljából szükséges, 
valamint azért, hogy a többi 
versenyző ellenőrizni tudja az 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pontja 
alapján, mivel azok 
megadása az ÁSZF 
rendelkezései alapján 
szerződés 
teljesítéséhez 
elengedhetetlenül 

Adatkezelő a regisztráció 
törlésével egyidejűleg törli az 
adatokat. Amennyiben a 
felhasználó nem használja 
fiókját, profilját az Adatkezelő 
az utolsó bejelentkezést követő 
5 év elteltével törli. 
 

elért helyezés 
 



 
képfelvétel a 

teljesített távról 
(km és idő 

adatok) 
 

Érintett ténylegesen elért 
eredményeit. 

szükségesek, anélkül 
a szerződés nem 
jöhetne létre. 
 

képfelvétel a 
teljesített távról 

az Érintett 
képmásával 

A versenyeredmények 
Weboldalon történő 
közzététele céljából 
lehetséges. Az Érintettről 
készült, Érintett által feltöltött 
képfelvételt Adatkezelő a 
versenyeredmények 
Weboldalon és az Adatkezelő 
Facebook oldalán történő 
feltüntetése céljából kezeli. A 
Weboldalra feltöltött képeket 
Adatkezelő felhasználja 
reklámcélokra.  

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
szerinti hozzájárulás 
alapján. Az Érintett 
feltöltheti az 
eredményéről 
készített 
képernyőfelvételt 
saját fényképével 
együtt, a róla készült 
képfelvétel 
feltöltésével 
hozzájárul az 
adatkezeléshez. A 
versenyeredmény 
igazolásához nem 
szükséges az 
Érintettről készült 
képfelvétel 
feltöltése. 

Adatkezelő a regisztráció 
törlésével egyidejűleg törli az 
adatokat. Az Érintett bármikor 
kérheti az adatok törlését a 
regisztráció fennállása alatt. 
Ezen adatok törlésének 
kezdeményezése nem érinti a 
regisztrációt. Amennyiben a 
felhasználó nem használja 
fiókját, profilját az Adatkezelő 
az utolsó bejelentkezést követő 
5 év elteltével törli. 
Az Érintett által feltöltött, nem 
az Érintettről készült 
fényképfelvételt bejelentésre, 
személyiségi jogokat sértő 
képfelvételt észlelését 
követően haladéktalanul 
bejelentés nélkül is törli. 

 
felhasználónév  

Az Érintett panaszainak 
kivizsgálása, Érintettel történő 
panaszkezeléssel összefüggő 
kapcsolattartás, a panasszal 
élő Érintett panaszkezeléshez 
szükséges beazonosítása 
céljából szükséges 

GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés c) pontja 
szerinti jogi 
kötelezettség 
teljesítése (Info tv. 5. 
§ (1) b) pontja és a 
fogyasztóvédelemről 
szóló 1997. évi CLV. 
törvény (Fgytv.)) 

A Fgytv. 17/A. § (7) 
bekezdésére figyelemmel a 
panasz beérkezésétől számított 
5 évig. 

vezeték- és 
keresztnév 

e-mail cím 

telefonszám 

 
 

Az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyen adatokat elektronikus formában kezeli. 
Az Adatkezelő a tevékenységének és weboldalának reklámozása, nyilvánosságra hozatal, Facebook oldalon 
való közzététel céljából az Érintettel összefüggésbe nem hozható módon kezeli a regisztráció során az 
Érintett által megadott felhasználónevet, az Érintett által feltöltött képfelvétel a teljesített távról (km és idő 
adatok), valamint az elért eredményt. 
 
Weboldalunk több közösségi média felülettel is rendelkezik (például Facebook, Instagram, You Tube 
csatorna); így ha például Ön „kedveli” az oldalunkat Facebookon, vagy „követ” bennünket Instagramon, 
megismerünk minden, profiljához tartozó és nyilvánosság számára elérhető személyes adatot. Ezeken az 
oldalakon felmerülő adatkezelésekről az adott szolgáltató saját adatkezelési szabályzatában találhatóak 
releváns információk. 
 
Adatkezelő a Weboldal megfelelő működése érdekében bizonyos esetekben kisméretű adat file-okat (sütiket) 
helyez el a Weboldalra látogató számítógépes eszközén, a legtöbb modern honlaphoz hasonlóan. A sütiket 
Adatkezelő nem használja arra, hogy a Weboldalra látogatót személy szerint beazonosítsa. Ezek a sütik csak 
a fent leírt célokat szolgálják. 



 
Ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja Adatkezelő felhasználni, akkor 
erről az Érintetteket külön tájékoztatja, és ehhez szükség esetén az előzetes, kifejezett hozzájárulásokat 
megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít az Érintettek számára, hogy az adatkezelést megtiltsák. 
 

Adatkezelési tevékenység nyilvántartás 

Adatkezelő felelősségi körébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet 
(adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének (5) bekezdésének megfelelően. 

Adatok továbbítása harmadik személyeknek 

A személyes adatokat az Adatkezelő harmadik félnek nem adja ki. Az adatokat Végh-Sziebert Laura egyéni 
vállalkozó (székhely: 2170, Aszód, Ady Endre utca 7a; Nyilvántartási szám: 54066492; Adószám: 55394343-
1-33; e-mail cím: virtualracehungary@gmail.com; telefonszám: +36703404254) tárolja és az Adatkezelő által 
előállított saját adatkezelőprogram segítségével kezeli.  

A Weboldal használata során megadott személyes adatokhoz a tárhelyszolgáltató, mint adatfeldolgozó 
jogosult hozzáférni. 

A Weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai: 
Cégnév:   Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely:   1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22 
Cégjegyzékszám:  01 09 968314 
Adószám:   23495919241 
 
A megrendelt termékek kiszállítása érdekében a Magyar Posta Zrt-t, mint adatfeldolgozókat veszünk igénybe. 
A megrendelés díját banki szolgáltató, mint adatfeldolgozó felületén keresztül lehet megfizetni az Erste Bank 
Zrt-n keresztül, mint Adatkezelő pénzforgalmi számlavezető bankjánál. 

A számlázásokkal kapcsolatban az adóhatóság tevékenysége során jogosult megismerni a Felhasználók által 
e célból megadott személyes adatokat. Az adóhatóság adatai: 

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Weboldal, elérhetőségek: https://www.nav.gov.hu/nav/kapcsolat 

 

Jogok, jogorvoslat, panasz 

 
Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság 
követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az Önt megillető érintetti jogokat. 
Ön ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban 
meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatás kérését Adatkezelő fent szereplő 
elérhetőségeinkre tudja címezni. 
 
Hozzájárulás visszavonása 
 
Ön jogosult arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja az 
Adatkezelő fenti elérhetőségein. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
 
Hozzáférési jog  
 



 

A GDPR alapján Ön bármikor tájékoztatást és hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz (melyet Adatkezelő 
legkésőbb 30 napon belül, írásban ad meg),  
 
 
Helyesbítéshez és törléshez való jog 
Ön kérheti a személyes adatok helyesbítését, valamint törlését a GDPR 17. cikkében meghatározottak szerint 
(kivéve a számlázási kötelezettség teljesítésével összefüggő adatok körét, illetve, ha az adatokat már a fentiek 
szerint továbbítottuk, addig, ameddig azok törlése ésszerű erőfeszítéseket téve lehetséges). Kérheti az 
adatkezelés korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. 
 
Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve 
Ön jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 
kiegészítését. Kérésére töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen 
szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésük jogellenes. 
 
Elfeledéshez való jog 
Törlésre irányuló kérelméről – amennyiben igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, amely 
Ön esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette. 
 
Adatkezelés korlátozásához való jog 
Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott vagy jogellenes az 
adatkezelés, vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve, ha nincsen szükségünk a továbbiakban a 
megadott személyes adatokra. 
 
Adathordozhatósághoz való jog 
Az Önre vonatkozó, Ön által megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek. 
 
Reagálás a kérelmekre 
A kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 
nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt 
írásban tájékoztatjuk. Ha kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli 
és jogi indokait. 
 
Jogorvoslati lehetőségek 
Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk az Ön információs 
önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre 
tekintettel tisztelettel kérjük Önt, hogy az esetleges hatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt 
szíveskedjen felvenni a kapcsolatot – panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton 
történő rendezése érdekében. 
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre, Önnek joga van ahhoz, hogy panaszt nyújtson be 
valamely felügyeleti hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a GDPR 
feltételezett megsértésének helye szerinti tagállamban: 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a 
per az Ön lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 
megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül lehet 
megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint 
 

- az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online 
ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és 
panaszt tehet. 




