
Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 
  

Jelen ÁSZF tartalmazza a http://www.bcsac.hu (továbbiakban: Weboldal)  

használatának feltételeit az alábbiak szerint:   

A Weboldal üzemeltetőjének (továbbiakban: Szolgáltató) adatai:   

Név: Békéscsabai Atlétikai Club  

Székhely: 5600.Békéscsaba, Kórház u.6.   

Adószám: 18372214-2-04   

Bankszámla szám: OTP Bank: 11733003-20124654   

Ügyfélszolgálat elérhetősége:   

Telefon/fax: +36 66 323 634 mobil: +36 20/777-4022,   

E-mail: bcsatletika@gmail.com   

 

Az Szolgáltató, mint adatkezelő elkötelezett a nevezés során keletkezett személyes 

adatok védelmében, kiemelten fontosnak tartja a nevezők ehhez kapcsolódó jogait. Az 

Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és 

megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok 

bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja. A Szolgáltató 

kötelezettséget vállal arra is, hogy az általa kezelt személyes adatokat semmilyen 

formában nem adja ki harmadik személynek. 

A rendezvényen fénykép és videófelvételek készülnek, amelyeken estlegesen a 

nevező személy szerint felismerhető. A nevező hozzájárul, hogy a fénykép és 

videófelvételeket a szolgáltató szabadon felhasználhatja rendezvényük 

reklámozására, hirdetésére. 

 

Adatkezeléssel kapcsolatos Definíciók: 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy; 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az 

érintettre vonatkozó következtetés; 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 

vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő -  

kezeléséhez; 



Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését 

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat 

kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 

vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval 

végrehajtatja; 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet 

vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, 

fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 

alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele; 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából; 

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az 

adaton végzik; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály 

rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi; 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel 

vagy az adatfeldolgozóval; 

A nevezés során keletkezett személyes adatok törlése: 

- a sportesemény utáni 3. évben 

- az érintett kérésére bármikor 

Nevezés:   

Online nevezés során a Felhasználó csak akkor veheti igénybe a Weboldal 

szolgáltatását, ha előtte elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit és a Versenykiírás 

szabályzatát.   

  



 

Elfogadom az alábbi versenyszabályzatot:  

1.  A saját felelősségemre veszek részt a versenyen.  

2.  Tiltott teljesítményfokozó szereket nem szedek.  

3.  A verseny folyamán a KRESZ és a közlekedési szabályokat betartom.  

4.  Tudomásul veszem, hogy a nevezésemmel vállalom az általam okozott 

mindennemű anyagi, erkölcsi kárért saját, illetve mások személyi sérüléséért, 

balesetért a felelősséget.  

5.  A rendezők a versenyzők biztonságáért megteszik a megfelelő intézkedéseket. A 

rendező felé a verseny kapcsán keletkezett károkért, személyi sérülésekért a nevezők 

kárigényt nem nyújthatnak be.  

6.  Betartom a fenti szabályokat, mindent megteszek a társaim és magam 

balesetmentes versenyzéséért.  

 

Ha a Felhasználó az ÁSZF feltételeit és a versenykiírás szabályzatát előzetesen nem 

fogadja el, akkor nem adhatja le online nevezését a kiválasztott versenyre.   

Amennyiben a Felhasználó a nevezési díjat banki átutalással, vagy készpénzben 

megfizeti, fogyasztói szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Felek 

elfogadják, hogy az ily módon létrejött szerződés a nevezési díj megfizetésével 

megkötöttnek minősül, és arra Magyarország jogszabályai az irányadók. A 

szerződésre jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.   

A Weboldalon közzétett nevezési díjak Forintban meghatározott, bruttó árak. A 

nevezés kizárólag a nevezési díjnak a Szolgáltató részére történt megfizetése után 

válik érvényessé.   

  

Lehetséges fizetési módok:   

- Személyesen a versenykiírásban megadott nevezési ponton   

- Banki átutalással   

  

Szerződéstől való elállás:  

Felhasználó a nevezési díjnak visszafizetésére akkor tarthat igényt, ha a Versenykiírás 

fő pontjaiban lényeges változás következik be, és ezek valamelyike miatt a 

Felhasználó eláll a versenyen való részvételtől. Ilyen változásnak számít:   

- a nevezett versenyszám törlése;   

- a nevezési díjnak az előre meghirdetetthez képest történt emelése;   



-  a verseny rajt idejének a meghirdetetthez képest több mint három órával történő 

megváltoztatása a Szolgáltatónak felróható okból kifolyólag.   

  

Felhasználó elállási szándékát írásban, az erről szóló nyilatkozatát a 

bcsatletika@gmail.com címre elküldve köteles közölni a szolgáltatóval legkésőbb a 

nevezési határidő napján 24,00 óráig.   

  

Ha a Versenykiírás fent meghatározott fő pontjaiban lényeges változás a versenyt 

megelőző 24 órán belül következik be, vagy kerül nyilvánosságra, akkor a Felhasználó 

az elállási jogával a verseny rajtját megelőzően bármikor élhet.   

 Lemondás a versenyen való részvételről:  

Amennyiben a Felhasználó saját elhatározásából mond le a versenyen való 

részvételről és szándékáról a Szolgáltatót a nevezési határidő napján 24,00 óráig 

írásban értesíti a bcsatletika@gmail.com e-mail címen, úgy jogosult a nevezését 

lemondani.   

Amennyiben a Szolgáltató a megadott határidőnél később értesül a lemondási 

szándékról, ez esetben már nem tudja biztosítani a nevezési díj visszautalását.   

Felhasználó saját elhatározásából történő lemondása esetén a nevezési határidő 

lezárása után nem jogosult a nevezési díj visszatérítésére.   

Vis major: 

Nem minősül szerződésszegésnek, amennyiben vis major vagy annak 

következményeinek fennállása alatt a Szolgáltató kötelezettségeinek teljesítését 

felfüggeszti. Vis majornak tekinthető a Szolgáltató ellenőrzési körén kívüli esemény, 

többek között a terror- ill. harcászati cselekmény, járvány, természeti katasztrófa, a 

rendezvény résztvevőinek biztonságát veszélyeztető időjárási körülmény.  

Vis major esetén a Szolgáltató köteles értesíteni a versenyzőket, továbbá meg kell 

tegyen minden ésszerű lépést a vis major esemény hatásának csökkentésére. Ezek 

közé tartozik a verseny meghirdetett időpontjának elhalasztása is.     

Felelősség kizárása: 

Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás üzemeltetése során 

használt szoftver, illetve annak keretében elérhető valamennyi tartalom pontosságáért, 

hibamentes működéséért, teljességéért. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül 

álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Ilyen lehet 

például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, 

bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló 

alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker 

tevékenységek).   



Weboldal használata során a Felhasználó adatközlésének hiányosságaiért, illetve a 

hibásan megadott adatokból (pl. életkora) származó bármilyen következményért a 

Szolgáltató felelősséget nem vállal.   

Weboldal harmadik személy által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is 

tartalmaz. Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható 

weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi.   

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt bármikor, előzetes figyelmeztetés 

nélkül megszüntesse, mely esetben a jelen ÁSZF automatikusan hatályát veszti.   

Felhasználói panasz:    

A felhasználói panasz ügyintézése írásban, illetve telefonon, a Szolgáltató fent 

megadott e-mail címén, illetve telefonszámán történik.  Egyebekben panaszok 

intézésére a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető 

Testület az illetékes.   

Székhely és levelezési cím: 5600. Békéscsaba, Penza ltp. 5.   

Telefonszám: (66) 324 976  

 


