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Adatkezelési szabályzat 
Jelen szabályzat a Révbéri Lovascentrum normál működése során begyűjtött adatok kezelésére ad 
irányelveket a GDPR szabályoknak megfelelően. 

I) Adatkezelő cég adatai 

• Név: Nagy Betyár Kft 

• Székhely/telephely: 6320 Solt, Hrsz. 0243/39 

• Adószám: 23152074-2-03 

• Ügyvezető: Nagy péter 

• Telefon: +3630/2589714 

• E-mail: info@revber.hu 

• Honlap: www.revber.hu 
 

II) Programok megrendelése során gyűjtött adatok és kezelésük 
(ezek közül nem mindegyik kerül minden alkalommal begyűjtésre): 

Begyűjtött adatok 

• Név 

• Ha nem saját részre rendeli a programot, az általa képviselt jogi vagy természetes személy neve 
(pl. utazási iroda, oktatási intézmény, cég, civil szervezet, önkormányzat, stb.) 

• E-mail cím 

• Telefonszám 

• Számlázási/ levelezési cím 

• Speciális adatok (pl. élelmiszer-érzékenység, étkezési preferencia, stb.) 
E-mailek küldése 

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek 
• a megrendelés visszaigazolásáról 
• szükség esetén ügyintézés, módosítás, adategyeztetés céljából. 

Reklámcélú e-mailt csak annak küldünk, aki ezt nem tiltotta le korábban. Ez bármikor letiltható, illetve 
újra engedélyezhető, ezen igényeket e-mailben lehet jelezni. 
Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók 
jogosultak, akik megrendeléssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, 
elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni 
tájékoztatásáért felelősek.  

III) Sportrendezvények során gyűjtött adatok és kezelésük 
Versenyeinkre való nevezés automatikusan szerződéskötést jelent a szervező és versenyző között. Ehhez 
a nevezéskor személyes adatokat kell megadni. Ezek célja a versenyző beazonosítása, kapcsolattartás, 
pénzügyi tranzakciók nyilvántartása. Ezen felül az e-mail címeket marketing célra is felhasználhatjuk (pl. 
tájékoztatás egyéb jövőbeni eseményeinkről, stb.). Amennyiben a versenyző kéri, a marketing célú 
felhasználást bármikor letilthatja. 
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Alapadatok: 
• Teljes név 
• Születési év 
• Lakóhely 
• Számlázási/ levelezési cím, 
• Telefonszám, 
• E-mail-cím, 
• Speciális adatok (pl. élelmiszer-érzékenység, étkezési preferencia, stb.) 
• Egyesület (ha van, nem kötelező), 
• Saját chip száma (ha van, nem kötelező), 
• Jogosult-e kedvezményes nevezésre 

Más versenyző benevezése 

Családi és csoportos nevezés esetén csapatvezetőnek kell a tagokat is beneveznie, mivel csapat csak 
együtt nevezhet. Ilyen esetben feltételezzük és elvárjuk, hogy a benevezést végző ügyfelünk 
rendelkezzék az érintett személyek hozzájárulásával a nevezéssel járó adatkezeléshez. 
Adatfeldolgozó partnerünk 

Versenyünkön időmérő partnerünknek a versenyen részt vevőknek a verseny lebonyolításához 
szükséges személyes és nevezési adatait adjuk át, akik ezeket az adatokat a verseny során mért 
időadatokkal és az ezekből kiszámított helyezésekkel bővítve adják vissza nekünk, illetve önállóan 
feltöltik weboldalunkra az eredménylistákat. Időmérőink az adatokat kizárólag a az esemény szervezője 
által meghatározott célra és módon dolgozza fel.  
Rajt- és eredménylisták 

Versenyünkön a nemzetközileg elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemény tisztaságának és 
átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista 
tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), rajtszámát. Ennek alapján 
mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. 
Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és 
kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja. 
Ügyfeleink a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- 
és eredménylistákban való közléséhez.  
E-mailek küldése 

E-mailt küldünk minden ügyfelünknek 
• a sikeres nevezésről  
• a versennyel kapcsolatos tudnivalókról 
• szükség esetén ügyintézés, adategyeztetés céljából. 

Reklámcélú e-mailt csak annak küldünk, aki ezt nem tiltotta le korábban. Ez bármikor letiltható, illetve 
újra engedélyezhető, ezen igényeket e-mailben lehet jelezni. 
Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók 
jogosultak, akik nevezéssel kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok karbantartását, 
elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és utáni 
tájékoztatásáért felelősek.  
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IV) Alkalmazottaktól gyűjtött adatok és kezelésük 
A cégadminisztrációjához elengedhetetlen, hogy szerződéses és alkalmi munkavállalói adatait ismerje és 
a szerződésben, ebev bejelentésben rögzítse.  
Alapadatok: 

• Teljes név (születési név is, ha nem egyezik meg a jelenlegi névvel) 
• Születési idő 
• Születési hely 
• Anyja neve 
• Adószám 
• TAJ szám 
• Állandó (és ideiglenes) lakcím 
• Telefonszám, 
• E-mail-cím 
• Letiltások 
• Munkaidő nyilvántartás 
• Munkabér 

Adatfeldolgozó partnerünk 

Az adatokat könyvelőnk részére könyvvitel vezetése céljából továbbítjuk. Ez jelenti többek között az 
adatfeldolgozást, adatok tárolását, valamint a szükséges hatóságok felé történő továbbítását (pl. NAV, 
államkincstár, önkormányzat, önálló bírósági végrehajtó, stb.). A felé átadott adatok kezelését a 
kömnyvelő a saját adatkezelési szabályzata szerint végzi, ezekért a Nagy Betyár Kft felelősséget nem 
vállal. 
Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez cégen belül csak azon dolgozók 
jogosultak, akik az adminisztrációval kapcsolatos feladatokat látnak el, illetőleg az adatok 
karbantartását, elemzését, összesítését, értékelését végzik, valamint akik az ügyfelek esemény előtti és 
utáni tájékoztatásáért felelősek.  
 

V) A Révbéri Lovascentrumban a látogatókról készült képi felvételek 
A lovascentrumban a látogatókról gyakran készülnek álló és mozgó képi felvételek (a továbbiakban: 
„felvételek”), melyek felhasználhatóságát a felvétel fajtája határozza meg. 
1.) Tömegfelvétel: 

„A képmás nyilvánosságra hozatalának tilalma nem vonatkozik a nyilvános eseményekről, 
rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételekre, amikor tehát az ábrázolás módja nem 
egyéni, amikor a felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket. A 
nyilvánosságra hozatalhoz a felvételen ábrázolt személy hozzájárulására van viszont szükség, ha – az 
összes körülményre tekintettel – megállapítható a felvétel egyedisége, egyéni ‘képmás’-jellege.” (BH 
1985.17.) 
Tehát azon felvételek, amelyeken az ábrázolt személyek nem egyedi személyekként, hanem a tömeg 
részeként láthatóak, a törvény értelmében nem szükséges a fotón szereplő érintett személyek 
beleegyezése a képfelvétel felhasználásához.  
2.) Egyénekről, kis csoportokról felvétel: 
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Egyénekről, kis csoportokról készült felvétel marketing célú felhasználása, világhálón történő 
nyilvánosságra hozása csak az érintett személyek hozzájárulásával történhet. Ez kiterjed a lovascentrum 
saját honlapjára, közösségi médiában történő megosztásra. 
Ez alól kivételt képeznek az alábbiak: 

• Sportversenyeken (pl. Pusztafutás, kettesfogathajtó verseny, pünkösdi királyválasztás, stb.) 
induló versenyzők a nevezésükkel egyidejűleg elfogadják, hogy a róluk készült felvételek felhasználhatók 
és közzé tehetők, amennyiben ezt kifejezetten nem tiltják meg. Az egyes versenyeken ettől eltérő 
irányelvek is lehetnek, ezt az adott versenykiírás külön szabályozza. 

• Valamely szervezett programunk megrendelésével egyidejűleg az idelátogatók elfogadják, hogy a 
róluk készült egyedi felvételek felhasználhatók és közzé tehetők, amennyiben ezt kifejezetten nem tiltják 
meg. 

• A lovascentrumban dolgozó szerződéses és alkalmi munkavállalókról, alvállalkozókról készült 
egyedi felvételek felhasználhatók és közzé tehetők, amennyiben ezt kifejezetten nem tiltják meg. 

VI) Záró rendelkezések 
 
Jogorvoslati lehetőségek 

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértettük a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye 
fel a kapcsolatot velünk valamely fenti elérhetőségünkön keresztül, hogy a problémát mielőbb 
megoldhassuk. 
Ha úgy véli, hogy problémájával kapcsolatban nem tettük meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a 
továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Postacím: 1534 Budapest Pf.:834 
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Telefon: 06-1/391-1400 
e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Weboldal: www.naih.hu  
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. 
Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy 
azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok 
eredeti céltól való eltérő kezelését. 


