A MAGYAR DRÓN ÉS MULTIROTOROS EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Magyar Drón és
Multirotoros Egyesület által üzemeltetett weboldalak egyikén, a droneracinghungary.com
oldalon történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy
a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő
szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében
a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Magyar Drón
és Multirotoros Egyesület (1126 Budapest, Németvölgyi utca 5.) vagy az
info@droneracinghungary.com email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre
bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

I. A Szabályzat célja
Magyar Drón és Multirotoros Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton teszi
közzé az adatvédelmi- és kezelési elveit és politikáját, melyet magára nézve kötelező
erővel ismer el.
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Info tv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során,
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI.
törvény rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.
A jelen Adatkezelési Szabályzat a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület által üzemeltetett
valamennyi weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban:
Felhasználó) a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott személyes adatainak
kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az egyének védelméről a személyes
adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait
és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az
Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság
(jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a
nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.
A jelen Szabályzat célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára,
tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető
szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes
adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
II. Fogalom meghatározások
Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett)
kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
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ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; a személyes
adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható;
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése,
valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adatkezelő: a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület (székhelye: 1126 Budapest,
Németvölgyi utca 5.)
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
III. Felhasználók köre
A weboldal publikus, azt bárki szabadon látogathatja. A Felhasználó a weboldalon
regisztrálhat, valamint lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is. A regisztráció során
megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a weboldalon nyújtott
szolgáltatásokat. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület fenntartja a jogát, hogy az
ingyenes regisztráció mellett fizetős szolgáltatásokat is nyújthasson a Felhasználók részére.
III. A kezelt személyes adatok köre
1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név,
lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, turisztikai termékek és preferenciák köre,
családi állapot, család létszáma és korösszetétele.
2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a
Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor
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automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal – törvény
által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az
Adatkezelő fér hozzá.
3. A weboldal a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb
színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. Ahogy más
cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Mi arra használjuk a kereső- és
Flash cookie-kat, hogy például megmondja nekünk, hogy Ön járt-e már valaha az
oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a
leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy
megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a
kereső, sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ön vissza tudja
utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k
nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását. Ön kezelheti és
letilthatja a Flash cookie-kat. Ahogy a böngésző cookie-knál, itt sem tudja majd kihasználni a
website-unk minden szolgáltatását, ha letiltja a Flash cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának
tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem
teljes értékű.
IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja
1. Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden
szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az
Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, kifejezett, megfelelő
tájékoztatáson alapuló és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, kifejezett,
tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelő jelen Adatkezelési Szabályzattal
meghatározott adatkezelésének jogalapját.
2. Személyes adat akkor kezelhető, ha
a. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Törvény
közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes
adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz
az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása
szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem
adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett
közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa
átadott adatok tekintetében.
3. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület által üzemeltetett oldalak bármelyikére történő
regisztrációval és a hírlevélre történő feliratkozással, valamint a III.1. pontban írt adatai
megadásával és a weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó kifejezetten
hozzájárul
a.
a személyes adatainak a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
b.
az adatoknak az Adatkezelő által, a jelen Adatkezelési Szabályzatban
meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá
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c.
ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználót piackutatás és közvetlen
üzletszerzés céljából elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel a hivatkozott jogszabályi
előírások betartása mellett közvetlenül megkeresse.
4. Az adatkezelés célja a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület által üzemeltetett oldalak
bármelyikén elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Ezen szolgáltatások
igénybevételéhez szükséges megadandó személyes adatok köre a vonatkozó szolgáltatások
leírásánál található.
5. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat az e pontokban írt
céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik
kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges
kizárólag.
6. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó az e-mail
címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail
címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót
terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
V. Adatkezelés elvei
1. A személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és
feldolgozni.
2. A személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól
eltérő módon nem szabad felhasználni.
3. A személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e
célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
4. Az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.
5. A személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany
azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.
6. Nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy
más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes
adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető
ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.
7. Megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy
véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés
megakadályozására.

VI. Az alkalmazott adatvédelmi irányelvek
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1. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület szolgáltatásainak igénybevételéhez
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület
az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
2. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott
személyes adatokat az Info tv. rendelkezéseinek és a jelen Szabályzatban rögzített
adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli és azokat harmadik félnek nem adja át.
3. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat
gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott
személyes adatokkal, sem más weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező
adatokkal.
4. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület kötelezettséget vállal arra, hogy a Felhasználó
bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és
egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról
és elveiről. Mindezeken túlmenően minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést,
rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Magyar Drón és Multirotoros Egyesület felhívja
a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás
esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell
az adatkezelés céljáról és arról is, hogy a személyes adatait ki kezeli, illetve ki dolgozza fel.
Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már
létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
5. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatot a Magyar Drón és Multirotoros
Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a
Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg
lehetőséget biztosít a számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
6. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése
és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja,
tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.
A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem
érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást
megtagadja.
7. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület kötelezi magát, hogy gondoskodik a személyes
adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve
kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek a személyes adatokat esetlegesen
továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
8. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes
adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
9. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
10. A kezelt személyes adat helyesbítéséről, a zárolásról, illetve a törlésről az érintett
Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés
5

céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az
érintett jogos érdekét nem sérti.
VII. Az adatkezelés időtartama
1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a
Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés
időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10
munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó
által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult
a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni,
ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a
személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.
2. A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó
a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a
Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó
adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a
szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy
személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A
személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon
belül kerül sor.
VIII. Az adatkezelés célhoz kötöttsége
1. Személyes adatot kezelni csak kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és
kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell
felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig.
3. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak
az
adatkezelés
céljához
szükséges
ideig
lehessen
azonosítani.
4. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az
érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét
megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi,
feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik
és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka
törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.
5.
Adattovábbítás,
az
adatkezelések
összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés
feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
IX. Adatbiztonság
1. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
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azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
amelyek az Info tv. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat – kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká
minősített személyes adatot – védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés
ellen.
X. Rendelkezés személyes adatokkal
1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti
igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött elektronikus levélben kifejezett, írásos
nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése a weboldalon található felhasználó felület
beállításainak módosításával mondható le.
2. Egyéb személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó
oldalon történő módosítással is.
3. A személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a
korábbi (törölt) adatok már nem állíthatóak helyre.
XI. Adatfeldolgozás
1. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel.
XII. Az adattovábbítás lehetősége
1. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden
olyan rendelkezésre álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes
hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági
kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt
az Adatkezelő nem vonható felelősségre.
2. Amennyiben A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület az általa üzemeltetett weboldalak
bármelyikén található tartalomszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy
egészben harmadik személy részére átadja, úgy az általa kezelt személyes adatokat ezen
harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további
kezelésre. Ezen adattovábbítás kizárólag a már regisztrált Felhasználók regisztrációjának
folyamatos voltát szolgálhatja, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos
szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe
nem hozhatja a Felhasználót.
3. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület az adattovábbítás jogszerűségének
ellenőrzésére, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet,
amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az
adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének
meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
XIII. Az adatalanyt védő további garanciák
1. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy
- tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól,
valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
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- ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy
automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára
érthető formában tájékoztassák;
- indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető
legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
- jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben
közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a
tájékoztatást.
3. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az
adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel
szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
XIV. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása
1. A Magyar Drón és Multirotoros Egyesület fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a jelen
Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési
Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben,
belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további igénybe vételével a
Felhasználó a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszi, ezen túlmenően a
beleegyezése kikérésére nincs szükség.
XV. A Felhasználó jogai
1. A Felhasználó személyes adatai kezeléséről Magyar Drón és Multirotoros Egyesület
Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes
levélben, illetve az info@droneracinghungary.com e-mail címre küldött e-mailben
tájékoztatást kérhet. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint
hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés
kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az
Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és
címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak a
továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg a Felhasználó
adatait.
2. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő a kézhezvételtől számított
legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban köteles tájékoztatást adni.
E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell
tekinteni.
XVI. Jogérvényesítési lehetőségek
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1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen
személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,
észrevétellel ezen túlmenően megkereshetők az Adatkezelő munkatársai is a
info@droneracinghungary.com e-mail címen.
Budapest, 2017.03.30.
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