
Adatvédelmi tájékoztató 
 
A Chronomoto Kft. (cj.: 01-09-731652, székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 13., e-mail cím: 
offroad@chronomoto.hu, a továbbiakban: Adatkezelő) online nevezési szolgáltatás tevékenységével 
kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 
(továbbiakban: MNASZ) Offroad Bizottságának versenyrendszerében szereplő sportrendezvények 
előregisztrálása érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely a rendezvényeken való részvételhez 
elengedhetetlen. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. 
 
Az adatkezelés során felhasznált személyes adatok és az adatkezelés célja: 

Adat Adatkezelés célja 

Név A sportrendezvényen versenyzőként indulni kívánó személy 
(a továbbiakban: versenyző) meghatározása. 

Születési dátum A versenyző azonosítása. 
Állampolgárság A versenyző azonosítása. 
Sportorvosi alkalmasság 
lejárati dátuma A sportrendezvényen versenyzőként való indulás feltételének teljesítése. 

Versenyzői licenc száma A sportrendezvényen versenyzőként való indulás feltételének teljesítése. 
Telefonszám A kapcsolattartás elősegítése. 
E-mail cím A kapcsolattartás elősegítése. 

 
Adatkezelő az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása, továbbítása során az adatbiztonság 
követelményének szem előtt tartásával jár el. 
 
A résztvevő a nevezés beküldésével az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását 
adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak Adatkezelő általi kezeléséhez.  
 
A táblázatbeli adatokon kívül a következő adatok megadása szükséges a nevezéshez: a résztvevő licencét 
kiállító sportszövetség (ASN) kódja, a résztvevő MNASZ tag sportszervezetének neve, értékelési kategória a 
versenyen, versenyautó és versenyfelszerelés technikai adatai. 
 
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: 

• a Chronomoto Kft. munkatársai, 
• az MNASZ Offroad Bizottság tagjai, 
• a nevezett verseny rendezőjének alkalmazottai 
• a verseny sportszakmai tisztségviselői. 

 
Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a tárgyévet követő öt év elteltével 
kerülnek törlésre az Adatkezelő adatbázisából. 
 
 
A résztvevőt az adatkezelés és feldolgozás során az Infotv.-ben meghatározott jogok illetik meg, így jogosult 
különösen tájékoztatást kérni, az adatok helyesbítését, törlését, zárolását kérelmezni, jogosult jogorvoslati 
jogát gyakorolni. A résztvevő a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz, valamit a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalhoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
www.naih.hu) fordulhat. A résztvevő továbbá tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ezt külön, az 
Adatkezelőhöz címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti, valamint jogosult az erre vonatkozó nyilatkozatot 
nem kitölteni, mely esetben azonban nem vehet részt a versenyen. 
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A résztvevő a jelszóval védett nevezési felületre belépve törölheti nevezését.  
 
A résztvevő a nevezésekhez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást vagy adatainak törlését az 
adatkezelőnél e-mailben (offroad@chronomoto.hu) kezdeményezheti. Az adatok módosítását a jelszóval 
védett nevezési felületen, vagy az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti. 
 
Ha a résztvevő kérelmét az Adatkezelő jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes 
adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. 
 
Az Infotv. letölthető a www.njt.hu linkről. 
 
 

Budapest, 2020.03.09. 
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Privacy Policy 
 

The following English translation is unofficial and only for your information. In case of a dispute the official 
Hungarian version is valid. 
 
Chronomoto Kft. (tr. no.: 01-09-731652, address: H-1213 Budapest, Hollandi út 13., e-mail: 
offroad@chronomoto.hu, as Operator) manages the user’s personal data with online registration services 
only for pre-registration to the Hungarian National Autosport Federation (MNASZ) Offroad Committee’s 
events. Operator manages only those data which are necessary to participate on an event. It manages the 
data until and no more than it is necessary. 
 
The managed data and the aim of management: 

Data Aim of data management 
Name Identification of a person to participate an event (participant) 
Birth date Identification of the participant. 
Nationality Identification of the participant. 
Sports medical 
certificate validity Term of participation in an event as a participant. 

Race license nr. Term of participation in an event as a participant. 
Mobile phone nr. Keep contact and share information with the participant. 
E-mail address Keep contact and share information with the participant. 

 
Operator respects Privacy Policy rules during the management, processing and forwarding the data. 
 
The participant contributes by online pre-registration as per the Act CXII of 2011 on information self-
determination and freedom of information (Infolaw) 5. § (1) a) his voluntarily given personal data to be 
managed by Operator. 
 
Beside the upper the following data is necessary for registration: code of the sport association (ASN) of the 
participant, name of participant’s MNASZ member organization (if any), evaluation category on the event, 
technical data of the race car and race equiment. 
 
Potential operators to access and handle data: 

• Chronomoto Kft employee 
• MNASZ Offroad Committee members 
• Employee of the organizer of the entered event 
• Sporting officials of the event 

 
Period of data management: the stored electronic personal data will be deleted after five years from 
Operator’s storages. 
 
The participant has the rights by the Infolaw during data management and processing, therefore, he has the 
right to ask for information, request for data correction, delete, distraint, and he has the right of legal redress.  
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In case of violating his rights participant can go to law against Operator, or to the Hungarian National 
Authority for Data Protection and Freedom of Information (addr.: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 
www.naih.hu). Furthermore participant can challenge the management of his data, which he can request 
with written statement directed to the Operator, or he has the right to dismiss the privacy policy. In this case 
participant cannot participate in the event. 
 
The participant can delete his entry through the password protected entry webpage. 
 
The participant can ask information or ask to delete his personal data of registration in e-mail 
(offroad@chronomoto.hu) to Operator. He can modify data through the password protected entry webpage 
or ask for modification in e-mail. 
 
If Operator finds participant’s request rightful starts the modification or delete process immediately. 
 
The Infolaw can be downloaded from the following link: www.njt.hu 
 
 

Budapest, 09.03.2020. 
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