
1 

Adatkezelési tájékoztató 

 

Az adatkezelő: 

Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH RKKK) (székhelye: 

8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., postacíme: 8174 Balatonkenese, Pf.: 23., HM 

telefon: 02-32-1220, HM fax: 02-32-1230, városi telefon: 06-88/594-675, városi fax: 06-88/594-

676, e-mail: mh.rkkk@hm.gov.hu, honlap: www.honvedudulo.hu) 

 

Az adatkezelő képviselője: 

Piros Ottó ezredes, parancsnok (8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., szolgálati mobil: 

06-30/777-5274, HM telefon: 02-32-1120, városi telefon: 06-88/594-675, 1120 mellék, e-mail: 

piros.otto@mil.hu) 

 

Az adatvédelmi tisztviselő: 

Dr. Nagy Attila tanácsos (8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., mobil: 06-30/619-4841, 

HM telefon: 02-32-1380, városi telefon: 06-88/594-675, 1380 mellék, e-mail: 

Nagy.Attila7@mil.hu) 

 

A személyes adatok kezelésének tervezett célja: 

Az adatkezelés az MH RKKK által rendezett Kolbász- és Hurkatöltő Bajnokságra, illetve a 

bajnokság keretében megrendezésre kerülő „hőlégballon-függeszkedés” programra történő 

jelentkezés, illetve az azon történő részvétel céljából történik. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

A GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja: az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett 

személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. 

A jelentkezési lap visszaküldésével az érintettek önkéntesen, konkrétan, és megfelelő előzetes 

tájékoztatás után kifejezetten beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a fentebb írt rendezvénnyel 

kapcsolatban a csapatkapitány nevét, telefonszámát és e-mail címét, valamint a ”hőlégballon-

függeszkedés” programon részt venni szándékozó személy (törvényes képviselő) nevét az 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeljék. 

 

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái: 

Személyes adatokat az adatkezelés végrehajtásában az adatkezelő által megbízott ügyintézőkön 

kívül más személyekkel (harmadik fél) az adatkezelő nem közöl. Az adatkezelő adatfeldolgozót 

nem vesz igénybe. 

 

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása: 

Adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására az 

adatkezelőnél nem kerül sor. 

 

A személyes adatok tárolásának időtartama: 

A személyes adatok tárolása a rendezvény befejezését követő 30. napig tart. 

 

Tájékoztatás az érintett jogairól: 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával. 

Az érintett kérelmét az adatvédelmi tisztviselőhöz nyújthatja be, az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a 

Nagy.Attila7@mil.hu e-mail címre, vagy a 8174 Balatonkenese, Pf.: 23. postacímre. Az adatkezelő 

az érintetti kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül tesz eleget. 
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Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról: 

Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; 

telefonszáma: 06-1/391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu). 

Az érintett bírósághoz (Veszprémi Törvényszék, székhelye: 8200 Veszprém, Vár utca 19., 

levelezési címe: 8210 Veszprém, Pf.: 1029., telefonszáma: 06-88/577-500 vagy 06-70/514-7405, e-

mail: birosag_veszprem@birosag.hu, honlap: veszpremitorvenyszek.birosag.hu) is fordulhat vagy a 

Hatóság döntése ellen, vagy közvetlenül – hatósági eljárás nélkül – az adatkezelő ellen, személyes 

adatokhoz való jog megsértése miatt. 

 

Tájékoztatás hozzájáruláson alapuló adatkezelésről: 

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. 

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a hozzájárulásának visszavonására irányuló kérelmét az 

adatvédelmi tisztviselőnek az mh.rkkk@hm.gov.hu vagy a Nagy.Attila7@mil.hu e-mail címre, 

vagy a 8174 Balatonkenese, Pf.: 23. postacímre küldheti meg. 

Mivel az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás megadásának elmaradása, 

vagy a hozzájárulás visszavonása esetén a rendezvényen történő részvételre nem kerülhet sor. 

 

Tájékoztatás automatizált adatkezelésen alapuló döntésről: 

Az adatkezelés során nem történik automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is. 
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