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Alulírott Csapatvezető ezen nyilatkozat aláírásával a DANCE UNIVERSUM által hozott szabályokat, döntéseket 

/Versenyszabályzat, Versenykiírás/ tudomásul veszem, és magam és csapatom részére kötelezőnek tekintem. Ezen 

szabályokat ismerem, betartom és csapatom minden tagjával ismertetem és betartatom. 

 
Alulírott Csapatvezető tudomásul veszem, hogy ezen Nyilatkozatot a DANCE UNIVERSUM által szervezett és 

rendezett események jogtulajdonosai, támogatói, partnerei és szervezői használják fel. 

 
Amennyiben általunk bármilyen tevékenység miatt kár keletkezik nem saját tulajdonú tárgy(ak)ban, a felelősséget és a 

kártalanítást vállalom. 

 
Tudomásul veszem, hogy a DANCE UNIVERSUM által rendezett eseményen rólam és csapatomról fénykép illetve 

videofelvétel készülhet. 

Megadom a jogot, engedélyt, és felhatalmazom a Dance Universum-ot a fotóink, mozgóképeink, hangfelvételeink 

és/vagy arcképeink bármilyen törvényes célból történő felhasználására beleértve, de nem kizárólagosan a promóciós-, 

reklám és marketing tevékenységet. 

Továbbá hozzájárulok, hogy ezen esemény jogtulajdonosa, bármely jogutódja, szervezősége, gyártásvezetői, 

támogatói vagy partnerei az így készült fényképet vagy videó felvételt jogszerű célból felhasználja: 

 bármilyen reklámban,

 film és hangszalagon,

 DVD-n,

 Blu-ray-en,

 egyéb digitális formában
 

Beleegyezem abba, hogy az így készült fényképet vagy videó felvételt bármilyen ellenszolgáltatás nélkül közzé 

tegyék, legyen szó rádióról vagy televízióról ide értve az internetet is. 
Tudomásul veszem és csapatom minden tagjával tudomásul vetetem, hogy az eseményen történő részvétel fizikai 

kihívást jelentő és ezen tevékenység magában hordozza a súlyos sérülés kockázatát. 
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Én és csapattagjaim nevében kijelentem, hogy az eseményen történő biztonságos részvételhez jó egészségi- és 

megfelelő fizikai állapotban indulunk. Igazolom, hogy nincs olyan általam ismert vagy felismerhető orvosi testi vagy 

mentális betegség, amely az eseményen történő biztonságos részvételünket befolyásolná, vagy amelynek 

eredményeképpen a részvételünk magunkra vagy másokra nézve kockázatot vagy veszélyt jelentene. Ugyanakkor, 

amennyiben az eseményen való jelenlétem során szokatlan és/vagy jelentős veszélyt érzékelek, Én magam 

visszavonulok vagy az általam indított személy(eke)t visszaléptetem a részvételtől, és felhívom az ilyen veszélyre a 

rendezvény hozzám legközelebb lévő hivatalos képviselőjének a figyelmét. 

 
A verseny előtt, alatt vagy után esetlegesen bekövetkező bármilyen okból történő baleset vagy személyi sérülés, 

vagyoni kár, személyes vagyontárgyaink eltulajdonítása vagy bármilyen tett (ide értve a rendezvényre történő utazást 

és a rendezvényről való vissza utat is) vonatkozásában hatályos minden felelősség alól mentesítem – illetve nem 

támasztok kárigényt, valamint kötelezettséget vállalok a pereskedés elkerülésére - az alábbi érintetteket: 

Dance Universum-ot, Szabó Gyula E. V.-t, a jogtulajdonost, a verseny és hozzá kapcsolódó tevékenységek szervezőit 

és megbízottjait, támogatóit, médiapartnereit és az előbbiek minden képviselőit, helyszínét és engedélyeseit, azok 

vezetőit, munkavállalóit, továbbá az esemény dolgozóit, önkénteseit, egészségügyi szolgáltatóit. 

 
Ezúton hozzájárulok, hogy ÉN és csapattagjaim a rendezvényen bekövetkező bármilyen sérülés vagy bármiféle 

megbetegedés, ami az orvosi ellátást indokolja, ez esetben, elsősegélyben és más orvosi kezelésben vagy egyéb ehhez 

kapcsolódó szolgáltatásban részesüljünk, beleértve az elszállítást, valamint ezúton mentesítem és felmentem a 

Mentesítetteket az ilyen kezelésből és/vagy szolgáltatásból származó bármely és összes felelősség és kárigény alól. 

 

Jelen Nyilatkozat, mint Baleseti Lemondó és Felelősségmentesítő Nyilatkozat a jog által megengedett lehető  

legtágabb értelemben értelmezendő. 

 
 

ADATVÉDELEM 
A szervező számára kiemelkedő fontosságú cél a versenyzők által a rendelkezésére bocsátott személyes adatok 

védelme, illetve a versenyzők információs önrendelkezési jogának a biztosítása. Ennek keretében a szervező az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a versenyzők 

személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal összhangban kezeli. 

 
A jelen adatvédelmi rendelkezések értelmezése szempontjából használt alapfogalmak: 

 
 Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: 

érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros  
szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat, ahol bűnügyi személyes adatnak 
minősül a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a 
büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés- 
végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó 
személyes adat;

 Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, 
így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 
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nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok 
további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít továbbá a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, 
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése 
is;

 Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

 Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
 Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és 

amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő - kezeléséhez;

 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, 

megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának, vagy összehangolásának és felhasználásának 
véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 
A versenyző (csapatvezető) a jelentkezési lapot önkéntesen küldi el, amellyel kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, 

hogy a szervező a jelentkezési lapon megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott célból kezelje. 

Az adatok kezelője: Szabó Gyula E.V. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Dózsa György u. 7. 

Nyilvántartási száma: 38674281; adószáma: 66758192-1-23, illetve a verseny bonyolításával és rendezésével 

megbízott, T.S.T Tánciskola Növendékeiért alapítvány, Székhelye: 6034 Helvécia, Csóka Sor 1. ; Nyilvántartási 

szám: 03-01-002517; adószáma:18646906-1-03; illetve képviselői: Váczi Nikolett, Szabó Gyula. 

Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre vonatkozó más 

szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 

Az adatkezelés célja a DANCE UNIVERSUM TÁNCVERSENY sikeres megszervezése és lebonyolítása, az abból 

fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése. Az adatok nyilvánosságra hozatala azon adatok körében lehetséges, 

amelyeket a versenyző kifejezetten engedélyezett. A versenyzőtől különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek 

és törvényesnek kell lennie. 

Az adatkezelés jogalapja a versenyző önkéntes adatszolgáltatása. 

Az adatkezelés a jelentkezési adatlap elküldése napján kezdődik és a versenyző adatkezelési hozzájárulásának 

visszavonásáig, ennek hiányában 1 évig tart, ezt követően a személyes adatok törlésre kerülnek. 

A szervező a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, a verseny 

megszervezése érdekében szükséges mértékben, hozzájárulás esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek 

megfelelően kezeli. 

 

A VERSENYZŐ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI 

LEHETŐSÉGEI 

1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E körben az érintett kérelmére adatkezelő 
tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az 
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá 
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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 ingyenesen megadni a tájékoztatást. 
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az 
adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, valamint tájékoztatni a bírósághoz, 
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatni. 

2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. 
A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. 
Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha annak kezelése jogellenes, vagy az érintett kéri, vagy az hiányos 
vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság 
elrendelte. 
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés 
céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét 
nem sérti. 

3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. 
A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy 
az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy 
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás 
jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított 
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban 
tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen megállapítható, az abban foglaltaknak haladéktalanul 
eleget tesz, és döntéséről írásban tájékoztatja a tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő 
írásban megindokolja a döntését. 
A tiltakozás elutasítása esetén, amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a kérelem alapján hozott döntéssel, vagy 
amennyiben az adatkezelő a rendelkezésére álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó 
napjától számított 30 napon belül, az érintett bírósághoz fordulhat. 
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulhat, ha 
véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll kivéve, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Hatóság bejelentés alapján vizsgálatot folytat, 
illetőleg hatósági eljárást indít. 
 

Kijelentem, hogy a dokumentumot átolvastam és aláírásával igazolom a fentiekben leírtak tudomásul vételét. 
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