
ÉLMÉNYAUTÓZÁS – NAVIGÁTOR FELELŐSSÉG NYILATKOZAT 
 

Résztvevő adatai: 
Név:……………………………………………………………… Anyja neve:………………………………………………………………….. 

Szül.hely:……………………………………………………… Szül. Dátum:…………………………………………………………………. 

Elérhetőségi cím / lakhely:……………………………………………………………………………………………………………………  

Telefonszám:……………………………………………….. E-mail:…………………………………………………………………………. 

Legközelebbi hozzátartozó: 
Név:……………………………………………………………… Telefonszám:………………………………………………………………..  

Elérhetőségi cím:…………….…………………………………………………………………………………………………………………… 

KÉRJÜK A FENTI RÉSZT OLVASHATŐAN KITÖLTENI, SZÍVESKEDJEN! 
1. Alulírott felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a rendezvény ideje alatt alkoholos és / vagy kábítószeres befolyás 

alatt nem állok.  
2. Tudomásul veszem, hogy az élményautózás / navigátori feladataim teljesítése alatt csak a kijelölt területen tartózkodhatok, 

a pilóta, a szervezők, pályabírók, segédek utasításait maradéktalanul betartom. 
3. Az élményautózás / navigátori feladatok veszélyeivel és kockázataival tisztában vagyok és vállalom azokat, továbbá 

tudomásul veszem, hogy a rendezvényen és az élményautózáson saját felelősségemre veszek részt. 
4. Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és a leírtakat tudomásul veszem, továbbá a je le n 

nyilatkozat hátoldalán található adatkezelési nyilatkozatot elolvastam, és a megadott személyes adataim kezelésé hez 
kifejezetten hozzájárulok. 

 
Kelt: ………………………………..,   …………….. év …………….hó………nap                 …………………………………………………… 
  

Résztvevő aláírása 
(18 év alatt törvényes képviselő!) 
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Adatkezelési Nyilatkozat 
Mint Résztvevő, a túloldalon lévő Utas Felelősségi Nyilatkozat aláírásával kifejezetten és önkéntesen 
hozzájárulok, hogy a túloldalon általam megadott személyes adataimat a Magyar GYorsulási SZövetség (székhely: 7100. 
Szekszárd, Keselyűsi út 3.) mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. é vi  
CXII. törvény rendelkezéseinek és a lenti tájékoztatásnak megfelelően kezelje. 
Az adatkezelés célja: az Adatkezelő a megadott személyes adatokat a Résztvevőt az élményautózás során esetlegesen ért, 
eszméletvesztéssel járó baleset esetén a Résztvevő hozzátartozóinak  értesítése céljából, továbbá abból a célból keze li, hogy a 
Résztvevőt az adatainak megfelelő, az Adatkezelő által kínált jövőbeni szolgáltatásokról, rendezvényekről a megadott 
elérhetőségein értesítse.  
Az adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) a) pontja, azaz az érintett hozzájárulása. 
Az adatkezelés időtartama: a rendelkezésre bocsátott adatokat az Adatkezelő az adatkezelés Résztvevő általi megtiltásáig kezeli. 
A Résztvevő az adatkezelést az Adatkezelő e-mail címére küldött e-mailben, vagy székhelyére elküldött levélben jogosult 
megtiltatni. Az Adatkezelő a tiltást tartalmazó közlés kézhezvételét követően a Résztvevő adatait nem jogosult kezelni, és a 
kezelt adatokat köteles 5 napon belül megsemmisíteni. 
Adatfeldolgozás és adattovábbítás: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, és személyes adatot nem továbbít 
harmadik személy részére. 
Adatkezeléssel érintett személy jogai: A Résztvevő az adatkezelés megtiltására vonatkozó rendelkezése k sze rint jogosult az 
Adatkezelő által kezelt személyes adatainak módosítását kérni. A Résztvevő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,  a 
kezelt adatok köréről, 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 adatait. Az 
adatkezeléssel érintett személy részletes jogait a 2011. CXII. törvény szabályozza. Az adatkezeléssel érintett személy a 2011. CXII. 
törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint jogainak é rvényesítése  
érdekében kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. 
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