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Road to Mr. Olympia esemény 

Hozzájáruló nyilatkozat 

 képmás és mozgóképfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához 

 

Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a BioTech USA Kft. (székhely: 1033 Budapest, Huszti út 

60.; cégjegyzékszám: 01 09 352550; adószám: 25114681-2-44) a 2022.07.05. és 2022.07.21.  napja között tartott  

„Road to Mr. Olympia” eseményen képmás és mozgóképfelvételt készítsen rólam, valamint hozzájárulok ahhoz, 

hogy a képmás és mozgóképfelvételt a BioTechUSA social media csatornáin (pl. a BioTech USA Magyarország 

Facebook  (www.facebook.com/biotechusa) és Instagram 

(https://www.instagram.com/biotechusa_magyarorszag/?hl=hu) oldalán, az eseményről történő tájékoztatás 

céljából felhasználja, különös a nyilvánossághoz való közvetítésének jogának megfelelően harmadik személyek felé 

közvetítse.  

 

Az esemény helyszínei és időpontjai:  

07.05. 18:00 – 21.00 
D-Fitness – Nyíregyháza 
4400 Nyíregyháza, Kállói út 12 

07.07. 18:00 – 21.00 
Cutler Gym – Tatabánya 
2800 Tatabánya, Erdész u. 1. 

07.12. 18:00 – 21.00  
Fitness 5 – Pécs 
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/1. 

07.14. 18:00 – 21.00  
Krikó Gym – Hódmezővásárhely  
6800 Hódmezővásárhely, Teleki u. 18. 

07.19. 18:00 – 21.00  
Fitness5 Örs – Budapest  
1104 Budapest, Fehér út 1/A. 

07.21. 18:00 – 21.00  
Top Gym Fitness Club – Veszprém  
8200 Veszprém, Ady Endre u. 23. 
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Adatkezelési tájékoztató 

 
   

BioTech USA Kft., mint adatkezelő a BioTechUSA Road to Mr. Olympia eseményre regisztrált személyek 

személyes adatait jelen adatkezelési tájékoztató szerinti célra, a szükséges mértékben és időtartamig 

kezeli. A BioTech USA Kft. csak az itt meghatározott személyes adataidat használja fel az esemény 

megszervezése, lebonyolítása, illetve az eseményről való tájékoztatás céljából. 

Jelen tájékoztató kialakítása és alkalmazása során Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve 

jár el. 

Adatkezelő adatai:   

BioTech USA Kft. (Székhely: 1033 Budapest, Huszti út 60., Fióktelep: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., 

Cégjegyzékszám: 01 09 352550, Adószám: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-

mail: info@biotechusa.com) 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Levelezési cím: 1277 Budapest, Pf. 83.; E-mail 

cím: dpo.btu@dnui.hu 

 
A kezelt személyes adatok: név,  e-mail cím, képmás, mozgóképfelvétel.  

Az adatkezelés célja: a képmás, valamint mozgóképfelvétel felhasználása a „Road to Mr. Olympia” 

eseményről történő, a BioTechUSA Magyarország Facebook és Instagram oldalán megjelenő tájékoztatás 

céljából; az Adatkezelőnek tudnia kell igazolni, hogy az érintett a személyes adatainak (képmásának) 

kezeléséhez és felhasználásához hozzájárult. Továbbá az eseményre regisztrált személyek nyomon követése, 

a helyszínek befogadóképességének megfelelő regisztráció engedélyezése.  

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. 

 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a 

hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az adatok tárolásának módja: az Adatkezelő szervereit megbízott cégek üzemeltetik (Mongouse Computer 

Kft., 1117 Budapest, Budafoki út 183.; Servergarden Kft., 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) Az Adatkezelő 

szerverszolgáltatást vesz igénybe, melyet további megbízott cég üzemeltet (JLM PowerLine Kft., 2111 Szada, 

Ipari park út 12-14.).  

További adatfeldolgozók: 

1. Az Adatkezelő az eseményen a fotók elkészítését megbízott vállalkozóval végzi.  

Az adatfeldolgozó cég adatai: Signum Hungary Kft. (székhely: 2030 Érd, Fenyőfa u. 43., Cégjegyzékszám: 13 

09 071342, Adószám: 12088100-2-13)  
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2. Az Adatkezelő az eseményen a videók elkészítését megbízott vállalkozóval végzi.  

Az adatfeldolgozó cég adatai: Antalka Gergely Zsolt e.v. (székhely: 8100 Várpalota, Tó u. 15, adószám: 

57576608-2-39; nyilvántartási szám: 56217199)  

 

Az érintett személy adatkezeléssel kapcsolatos jogai:  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy 

hónapon belül tájékoztat az alábbi a)-d) pontok szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztat. 

a) Hozzáférési jog: jogosult vagy visszajelzést kérni az Adatkezelőtől arról, hogy személyes adataid kezelése 

folyamatban van, illetve az adatkezelés részleteiről tájékoztatást kérhetsz, valamint jogosult vagy arra, hogy 

a kezelt személyes adataidat elektronikus formában elkérd az Adatkezelőtől. 

b) Helyesbítéshez való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult vagy arra, hogy kérd a hiányos 

személyes adatok kiegészítését. 

c) Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): Írásban az Adatkezelő fent megjelölt kapcsolattartási email 

címén vagy postai úton, valamint a megadott telefonszámon jegyzőkönyvben rögzített bejelentéssel 

kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ebben az esetben Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz 

annak érdekében, hogy a további adatfeldolgozókat tájékoztassa az adatkezelés megszüntetésére irányuló 

kérésedről. 

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogosult vagy arra, hogy kérésedre az Adatkezelő korlátozza az 

adatkezelést, ha vitatod a személyes adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes; az Adatkezelőnek már 

nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de te igényled azokat jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; tiltakoztál az adatkezelés ellen.  

 

Felügyeleti szerv, jogorvoslathoz való jog:  

Amennyiben nem vagy elégedett adatkezelésünkkel, az alábbi hatóságnál élhetsz panasszal:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon: 06 1 391 1400  

Fax: 06 1 391 1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu   

Lehetőséged van továbbá adataid védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben választásod 

szerint a pert a lakhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod az 

Adatkezelővel szemben. A lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszéket elérhetőségeit az 

alábbi linken tudod megkeresni: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso.  



4 
 

 

Adatkezelő elérhetőségei:   

Amennyiben olyan kérdésed lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írd 

meg az adatvedelem@biotechusa.com e-mail címre, kollégánk megválaszolja kérdésedet. 

Hatályos: 2022.06.14. napjától  

BioTech USA Kft.  

 


