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St. Jupát Sportegyesület adatvédelmi/adatkezelési tájékoztatója 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató a St. Jupát SE., mint adatkezelő webes felületein történő 

regisztráció, valamint nevezés alkalmával megadott, továbbá az események eredményeinek 

feldolgozásakor keletkezett adatokra terjed ki. 

 

Adatkezelő adatai: 

Név: St. Jupát Sportegyesület 

Székhely: 6600 Szentes, Kossuth L. u. 36. A lh. 3/11. 

Adószám: 18454806-1-06 

E-mail: jupat@jupat.hu 

Tel.: 20/321-1693 

Web: www.jupat.hu, www.turautak.jupat.hu, www.programok.jupat.hu, www.szenteskor.hu 

 

Adatkezelés alapja: 

Az adatok megadása önkéntes. Formája regisztráció és nevezés. 

Célja: 

a/ Túrajavaslatok nyomvonalai letöltéséhez történő hozzáférés. 

b/ Teljesítménytúrára, vagy egyéb rendezvényre történő nevezés. 

c/ Hírlevélre történő feliratkozás. 

Más egyén regisztrálása, nevezése csak az egyén hozzájárulásával lehetséges, mely igazolásának 

terhe a regisztrálót terheli! 

Az adatkezelő, nem vállal felelősséget személyes adatok jogtalan felhasználásából adódó 

következményekért. 

 

Adatkezelés célja: 

a/ Tevékenységeink, túrajavaslataink, rendezvényeink iránt érdeklődők nyilvántartása. 

b/ Ügyfelek, nevezések nyilvántartása. 

c/ Rendezvényekkel kapcsolatos részvételek, eredmények, teljesítési idők nyilvántartása. 

d/ Statisztikák, elemzések összeállítása. 

e/ Adatkezelő által szervezett események lebonyolítása. 

f/ Ügyfelek tájékoztatása, megadott igényeik szerint (pl.: hírlevél, értesítés nyílt 
rendezvényekről). 
 

Adatkezelés időtartama: 

Meghatározatlan idejű. 

Ügyfelünk, tárolt személyes adatait törölheti. (Erre az adatok megadására használt felületen, a 
„Profilom” menüpontban van lehetőség.) 
A törlés nem érinti az eredménylistákban megjelenő adatokat. 

 

Adattovábbítás: 

Az adatkezelő semmilyen személyes adatot nem továbbít harmadik fél részére. 

 

Rajt-, és eredménylisták: 

Az adatkezelő az általa rendezett eseményekről (nemzetközi-, és hazai gyakorlatoknak 
megfelelően) nyilvános rajt-, és eredménylistákat tehet közzé. 

A listákban megjeleníthető adatok az alábbiak: név, születési év, nem, lakóhely (csak település), 
befutóidő (nettó), részidők, táv, teljesítés státusza (nevezett, nem állt rajthoz, pályán, szintidőn 
belül, szintidőn kívül, feladta, stb.). 
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Kezelt adatok köre: 

a/ Felhasználói név (jelszó), teljes név. 

b/ Nem 

c/ Születési dátum. 

d/ Levelezési cím, telefonszám, e-mail cím. 

e/ Regisztrációval, nevezéssel, teljesítéssel összefüggő dátum-, és idő adatok. 

f/ Nevezés, teljesítés státusza (nevezett, nem állt rajthoz, pályán, szintidőn belül, szintidőn 
kívül, feladta, stb.). 
g/ Teljesítések, eseményrészvételek száma. 

 

E-mail küldése: 

A regisztrációnál megadottak értelmében. (Módosítására a regisztrációs felület, a „Profilom” 
menüpontban van lehetőség.) 
 

SMS-küldés, telefonhívás: 

Vészhelyzetben fordulhat elő! 

(Amennyiben „pályán maradást” érzékelünk rendszerünkben.) 
 

Adattárolásban érintett szerver: 

Weboldalainkat és a hozzájuk tartozó adatbázisokat a szentesinfo.hu szerverén tároljuk. 

 

Adatok megismerésére jogosultak: 

a/ Tárhely-rendszergazda. 

b/ Adatbázis karbantartásért felelős személy. 

c/ Nevezés, eredményfeldolgozás, kiértesítés témaköreiért felelős személy. 

 

Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben úgy érzi, hogy a St. Jupát Sportegyesület megsértette a személyes adatainak 

védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot valamelyik elérhetőségünk útján, 

hogy a problémát mielőbb megoldhassuk! 

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak. 

Ha úgy véli, hogy a St. Jupát Sportegyesület a problémájával kapcsolatban nem tette meg a 

megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulni. 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 06/13911400 

Fax: 06/13911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 
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