
Adatkezelési nyilatkozat 
 
 
Alulírott, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) Offroad Bizottságának versenyrendszerében 
szereplő rendezvényen versenyzőként való indulásomhoz szükséges elektronikus nevezés elindításával 
nyilatkozom, hogy a www.chronomoto.hu/offroad honlapon közzétett „Adatvédelmi tájékoztatót” 
megismertem és elfogadom. 
 
Nyilatkozom, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.). 20. § (2) bekezdése szerint tájékoztatást kaptam az adatkezelés céljáról és jogalapjáról. 

 
Hozzájárulok ahhoz, hogy nevezésemmel összefüggésben személyes adataimat az Adatvédelmi 
tájékoztatóban megnevezett szervezetek, személyek az Infotv. előírásainak megfelelően kezeljék (ideértve 
ezen adatok felvételét, tárolását, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is).  

 
Tudomásom van arról, hogy az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján jelen nyilatkozat megtétele önkéntes. 
Ezúton nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozatot önkéntesen tettem. 

 
Nyilatkozatomban tett hozzájárulásomat kizárólag a fent megjelölt versenyrendszerrel kapcsolatos 
adatkezeléshez adom. 

 
Személyes adataim kezeléséhez a tárgyév utolsó napját követő ötödik év végéig járulok hozzá. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
           Aláírás helye, dátum 

 
 

……………………………………………… 
    Aláírás 

  

http://www.chronomoto.hu/offroad


Privacy statement 
 

 
The following English translation is unofficial and only for your information. In case of a dispute the official 
Hungarian version is valid. 
 
Undersigned, as a participant of the Hungarian National Autosport Federation (MNASZ) Offroad Committee 
competition system, I contribute with my registration that I read and accepted the Privacy Policy terms and 
conditions on the webpage  www.chronomoto.hu/offroad 
 
I declare I was informed about the aim of the data management and its claim as per Act CXII of 2011 on 
information self-determination and freedom of information (Infolaw) 20. § (2). 
 
I contribute my personal data related to the registration will be managed by organizations and people named 
in the Privacy Policy as per Infolaw (including data recording, data storing and processing by statistical 
methods). 
 
I know accepting this statement is voluntary as per Infolaw 20. § (1). I contribute I accept this statement 
voluntarily. 
 
My permission in this statement is valid for the data management related to the above-mentioned 
competition system only. 
 
I contribute to manage my personal data until the end of the fifth year following current year. 
 
 
 
 

…………………………………………………… 
Place of sign, date 

 
 

……………………………………………… 
Signature 

 

http://www.chronomoto.hu/offroad

