JELENTKEZÉSI LAP
IV. MÜ-GU PESTERZSÉBETI FUTÓVERSENY (10KM)
2022. május 28.
Név:
*Telefonszám:
*Email cím:
Születési dátum:
Lakcím:
*Pólómérete:
Kérjük, karikázza be a nevezési díj fizetésének Ön által
választott módját!

Igényt tartok a nevezési díjra vonatkozó 20 százalékos
kedvezményre, mert:
(Karikázza be az Önre vonatkozó állításbetűjelét, ha az igaz!)

ÁTUTALÁS

A HELYSZÍNEN

A:

Rendelkezem SPURI ARANYKÁRTYÁVAL

B.

Az elmúlt években (2018 vagy 2019) már indultam a
Mü- Gu Pesterzsébeti Futóversenyen

C.: Mindkettő fenti álltás igaz. (Kedvezmény összesen: 36%)
A Nevező rajtszáma:
(Szervező tölti ki!)
*-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező!

NYILATKOZAT:
Aláírásommal elismerem, hogy a versenyre készültem, fizikailag jó állapotban vagyok, és nem tudok olyan kizáró okról,
betegségről, amely részvételemet akadályozza. Ha ezen okokra visszavezethető bármilyen károsodás ér, a verseny szervezői felé
semmilyen követeléssel nem élek.
A Szervező felé a verseny kapcsán keletkezett személyi sérülésemért kárigényt nem nyújtok be. Tudomásul veszem, hogy a
Szervező biztosítást nem köt a nevezőkre, ha ezt igényli a versenyző, azt magának kell rendezni a versenyen kívül.
A versenyen saját felelősségemre veszek részt. A versenykiírást ismerem és elfogadom. Tudomásul veszem, hogy fenti adataim
hiányos vagy olvashatatlan kitöltése az eredménylistáról való lemaradásomat jelentheti. Elfogadom, hogy a versenyről készülő
film- és képanyagokon ún. tömegfelvételeken felismerhető módon megjelenhetek. Jelen nevezési lap aláírásával hozzájárulok,
hogy a fent megadott adataimat a szervezőség számítógépes rendszerében tárolja, nyomtatott és elektronikus
eredménylistáiban megjelenítse, illetve a célirányos tájékoztatásom érdekében felhasználja.
Adatkezelő tájékoztatja a Nevezőt, hogy a jelentkezési lapon megadott személyes adatait az Adatkezelő „hozzájárulás”
jogcímén kezeli (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a
természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). További
információk a III. Mü-Gu Pesterzsébeti Futóversennyel összefüggő adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak Adatkezelő
honlapján.
(https://www.csili.hu/esemeny/iv-mu-gu-pesterzsebeti-futoverseny)
További
felvilágosítással
Adatkezelő
adatvédelmi tisztviselője tud szolgálni (elérhetősége: adatvedelem@pesterzsebet.hu). Nevező a Jelentkezési lap aláírásával
kijelenti, hogy a személyes adatainak „hozzájárulás” jogcímen történő kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vette, a
Versenykiírás részét képező adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
Budapest, 2022. május …………..napján
........................................................
aláírás

Hozzájáruló nyilatkozat és tájékoztatás
a IV. Mü-Gu Pesterzsébeti Futóversenyen a Nevezőről készült fényképek és videófelvételek felhasználásához és kezeléséhez
Hozzájárulok, hogy a III.Mü-Gu Pesterzsébeti Futóversenyen a Csili Művelődési Központ (1201 Budapest, Nagy Győry István u. 46.; képviselő: Polyák Edit igazgató) - továbbiakban Szervező - munkatársa fényképeket és videófelvételeket készítsen rólam a
kijelölt pályán, a befutónál, valamint a díjak átadása során, és azokat a személyes adatnak minősülő felvételeket, amelyeken a
rajtszámom is azonosítható, jelen tájékoztatóban és a versennyel kapcsolatos külön adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint
kezelje, felhasználja.
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján Szervező a rólam készült fényképeket és videófelvételeket a hozzájáruló
nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti.
Adatkezelés célja: A Szervező és a fő támogató, azaz a Mü-Gu Kft. (Müller-Guttenbrunn Hulladékanyag Kereskedő és
Feldolgozó Kft.; székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 4/a; tel.: 36-1-283-05-14; info@mugu.hu). dokumentálja az általa szervezett,
illetve támogatott közösségi eseményt, arról képes beszámolókat készít. Szervező az általa készített nem tömegfelvétel jellegű
fényképeket és videófelvételeket Facebook-oldalán és honlapján, illetve a rendezvény fő támogatója, azaz a Mü-Gu Kft.
Facebook-oldalán – hozzájárulás esetén – megjeleníti.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott célból
történő kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: A Szervező és a Mü-Gu Kft. adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői
és munkavállalói feladatuk, illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az
említett reprezentációkat megismerni. A Szervező és a Mü-Gu Kft. személyes adatot csak jogszabályban meghatározott
feltételekkel és garanciákkal továbbíthat. Önnek joga van
a) kérelmezni az adatkezelés címzettjeitől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá
d) tiltakozhat az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve
e) Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti
– a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus
úton is kezdeményezheti az info@csili.hu e-mail címen. Abban az esetben is, ha az a Mü-Gu Kft. által történő
felhasználásra vonatkozik. A Szervező és a Mü-Gu Kft. közötti támogatói szerződés ugyanis a folyamatot a GDPR
rendelkezései szerint szabályozza - egyben magában foglalja a fénykép, illetve videófelvétel közvetlen reklám céljára
való felhasználhatóságának tilalmát, amennyiben a felhasználhatóság körét az eseményről való tudósítás, beszámoló,
dokumentáció kategóriáiban határozza meg.
f) Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti felügyeleti
hatóságnál is panaszt tehet.
g) Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása
a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával - egyeztetés és a felmerült probléma
minél gyorsabb megoldása érdekében - keresse fel a Szervezőt is vagy a Szervező adatvédelmi tisztviselőjét: dr. Mezősi
Tímea; 1201 Budapest XX., Kossuth Lajos tér 1.; adatvedelem@pesterzsebet.hu
További információk a Versenykiírás részét képező adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely a Szervező honlapján
található. Az adatkezelési tájékoztató közvetlen linkje: https://www.csili.hu/esemeny/iii-mu-gu-pesterzsebeti-futoverseny/
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok
kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és kijelentem, hogy a jelen dokumentumban megjelölt célú és
időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
Budapest, 2022. május ……… napján
.........................................
A fénykép-/videófelvétel készítéséhez és felhasználásához NEM JÁRULOK HOZZÁ!
Budapest, 2022. május hó ...........napján
……………………………………………………..

