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Jelentkezési lap 

Csapat neve: _____________________________________________ 
(4-6 fős csapatok nevezhetnek!) 

Csapat létszáma: _______  

Csapatkapitány neve és elérhetősége:  _____________________________________________ 

Tel:   _____________________________________________ 

Email:   _____________________________________________ 

Együttműködő szervezet neve:  _____________________________________________ 

Jelentkezés leadásának módja: a kitöltött jelentkezési lapot emailben vagy faxon tudják visszaküldeni elérhetőségeinkre. 
(A legegyszerűbben a Jelentkezési lapot böngészőben (Pld: Edge) való megnyitással lehet kitölteni és menteni.  
A beléptetéshez a csapattagok, családtagok és kísérők nevét, személyi igazolvány számát válasz-emailben fogjuk majd kérni.) 

Jelentkezési határidő: 2023. március 20. 

Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ 
8172, Balatonakarattya, Tompa Mihály u. 1. 

További információ: Hétköznap 8:00-16:00-ig a +36 30 195 3954-es 
telefonszámon. E-mail: mhrkkk.rendezveny@mil.hu – Fax: 06 88 543 032 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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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. Vida Olivér Sándor százados, jogász tiszt 
(8172 Balatonakarattya, Tompa Mihály utca 1., mobil: 06 30 283 8393, HM telefon: 02 32 1380, email: 
vida.oliver@mil.hu) 

A személyes adatok kezelésének tervezett célja: 
Az adatkezelés az MH RKKK által rendezett „Kolbásztöltő Vigasság a Honvéd Üdülőben” programra 
történő jelentkezés, illetve az azon történő részvétel céljából történik. 

Az adatkezelés jogalapja: 
A GDPR 6. cikk (1) 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 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 jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését 
megelőzően tájékoztatást kapjon, jelen tájékoztató e jogának érvényesülését szolgálja. 

Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor 
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 
előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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Az érintett az adatkezelés teljes időtartama alatt az adatkezelő által kezelt személyes adataira 
vonatkozólag az alábbiakat kérelmezheti: 
- személyes adatokhoz való hozzáférést, 
- személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok, 

- törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) alapján, jogosult arra, hogy az adatkezelő 
indokoltalan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok 
valamelyike fennáll: 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (A törléshez való jog azonban nem gyakorolható, ha az 
adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.); 

- jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelés korlátozására kerüljön sor, amennyiben az alábbiakban 
felsorolt esetek valamelyike teljesül: 

- ha vitatja az adatai pontosságát (korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, míg az adatkezelő az 
adatok pontosságát ellenőrzi), 

- jogellenes adatkezelés esetén, törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kérheti, 
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, igényelheti azokat 

a jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

Tájékoztatás a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról: 
Az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság, székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; 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 vida.oliver@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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