Adatvédelmi tájékoztató
A Chronomoto Kft. (cj.: 01‐09‐731652, székhely: 1213 Budapest, Hollandi út 13., e‐mail cím:
auto@chronomoto.hu ‐ a továbbiakban: Adatkezelő) online nevezési szolgáltatás tevékenységével
kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag az Oldtimer Szuperkupa veteránautós
túrasorozat Hungaria Classic elnevezésű rendezvényére történő regisztrálásuk érdekében. Csak olyan
személyes adatot kezel, amely a rendezvényen 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
Kapcsolattartási nyelv
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
Vezető neve
A résztvevők azonosítása
Vezető telefonszáma
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
Vezető e‐mail címe
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
Navigátor neve
A résztvevők azonosítása
Navigátor telefonszáma (opcionális)
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
Navigátor e‐mail címe(opcionális)
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
Számlázási név
Számla kiállítása a részvételi díjról
Számlázási cím
Számla kiállítása a részvételi díjról
Kapcsolattartási e‐mail cím (opcionális,
Kapcsolattartás a résztvevőkkel
amennyiben különbözik a fentiektől)
Adatkezelő az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása, továbbítása során az adatbiztonsági
követelmények szem előtt tartásával jár el.
A résztvevő a jelentkezése elküldésével 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.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
 a Chronomoto Kft. munkatársai
 a Hungaria Classic rendezője és adminisztratív feladatokat ellátó közreműködői
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 versenyző 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 versenyző 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 rendezvényen.
A résztvevő a nevezésekhez kapcsolt személyes adatairól e‐mailben tájékoztatást kérhet, adatainak
módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e‐mailben (auto@chronomoto.hu) kezdeményezheti. Ha a
versenyző kérelmét az Adatkezelő jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak
helyesbítése vagy törlése érdekében.
Az Infotv. letölthető a www.njt.hu weboldalról.
Budapest, 2019.01.25.

Privacy Policy
The following English translation is unofficial and only for information. In any case of a dispute the official
Hungarian version is valid.
Chronomoto Kft. (tr.no.: 01‐09‐731652, addr.: H‐1213 Budapest, Hollandi út 13., e‐mail:
auto@chronomoto.hu, as Operator) manages the user’s personal data providing online registration service
exclusively for registration to the Hungaria Classic event of Oldtimer Szuperkupa historic car tour series.
Operator manages only those data which are necessary to participate at the event. It manages the data
until and no more than it is necessary.
The managed personal data and the aim of management:
Data
Aim of data management
Contact language
Keeping contact with the participants
Name of the Driver
Identification of the participants
Mobile phone number of the Driver
Keeping contact with the participants
E‐mail address of the Driver
Keeping contact with the participants
Name of the Co‐Driver
Identification of the participants
Mobile phone number of the Co‐Driver (optional)
Keeping contact with the participants
E‐mail address of the Co‐Driver (optional)
Keeping contact with the participants
Invoicing name
Issuing invoice about the entry fee
Invoicing address
Issuing invoice about the entry fee
Contact e‐mail address (optional,
Keeping contact with the participants
if different from the above mentioned data)
Operator respects Privacy Policy rules during the management, processing and forwarding the data.
The participant contributes by the online registration as per the Act CXII of 2011 (Hungary) on information
self‐determination and freedom of information (Infolaw) 5. § (1) a) as he/she has voluntarily given personal
data to be managed by Operator.
Potential operators to access and handle data:
 Employees of Chronomoto Kft.
 Organiser of Hungaria Classic and it’s administrative contributors
Period of data management: the stored electronic personal data will be deleted after five years from
Operator’s database.
The participant has the rights according to the Infolaw during data management and processing, therefore,
he/she has the right to ask for information, request for data correction, delete, distraint, and he has the
right of legal redress. In case of violating these rights the participant can go to court against Operator, or to
the Hungarian National Authority for Data Protection and Freedom of Information (addr.: H‐1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu). Furthermore, the participant can protest against the
management of his/her data, which can be requested by written statement directed to the Operator, or
he/she has the right to dismiss the privacy policy. In this case the participant can not take part in the event.
Participant can ask information or ask to delete his/her personal data of registration in an e‐mail sent to
Operator. He can modify data during a new registration or ask for modification in e‐mail
(auto@chronomoto.hu). If Operator finds participant’s request is legitimate, then starts the modification or
delete process immediately.
The Infolaw can be downloaded from the following link: www.njt.hu
Budapest, 25.01.2019.

