
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Alulírott,   

szül. hely és idő:  

lakcím:  

A személyazonosság igazolására alkalmas érvényes arcképes hatósági igazolvány 
(személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) száma:  

 
mint a  

● Hard Dog Race Kft. - Magyarország, Lengyelország: székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 78., cégjegyzék 
száma: 01-09-291006; továbbiakban: Versenyszervező  

● Petra Makovska - Csehország: székhelye: Přímá 249/10, Svitavy 568 02, Cégjegyzékszám: 03815447; 
továbbiakban: Versenyszervező  

● Cseh Brigitta - Németország: Székhelye: 21435 Stelle, Fliegenberg 102. Adószám: 5010800345; 
továbbiakban: Versenyszervező  

● Kornelia Radzikowska - Lengyelország: Címe: ul. Poligonowa 2/18, 04-051 Warszawa, Adóazonosító száma: 
113-235-94-48; továbbiakban Társszervező  

által szervezett ________év ____________________hónap ___nap megtartandó HDR Verseny (továbbiakban: 
Verseny) Versenyzője a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezett és határozott hozzájárulásomat adom, hogy a 
Versenyszervező a Versenyben való részvételhez szükséges regisztráció során rögzített személyes adataimat, így: 
név, születési hely és idő, anyja neve, e-mail cím, telefonszám, kutya neve, chip száma, oltási könyv vagy kutyaútlevél 
száma, bankszámlaszám mint adatkezelő rögzítse, azokat feldogozza, és azokat az alábbi célok érdekében 
felhasználja: Hard Dog Race verseny szervezése és lebonyolítása, a regisztráció során adott hozzájárulásom esetén 
hírlevél küldése. 
 
Tudomással bírok arról, hogy a rögzített személyes adataim törlését írásban az info@harddograce.hu címre küldött 
elektronikus üzenet útján kérhetem az adatkezelőtől, illetve saját magam is törölhetem adataimat a nevezési modul 
felületén. Továbbá tudomásul veszem, hogy a Verseny időtartama alatt az adataim törlése a Versenyből való kizárást 
eredményezi, mivel Versenyszervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a részvételemet a Versenyen. 

Tudomással bírok arról, hogy a Verseny nyilvános rendezvény, arról a Versenyszervező képfelvételt készíthet, melyen 
egyénileg azonosítható módon megjelenhetek. A Versenyről való képfelvétel készítéséhez a Versenyen való 
részvételemmel és a jelen Nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a Versenyszervező 
a képfelvételt vagy annak egy részét, rövidített vagy szerkesztett formában az alábbi felhasználási körben időbeli 
korlátozás nélkül felhasználja és megjelentesse: a verseny weboldalán, Facebook oldalán, Youtube csatornáján, 
promóciós filmjeiben, sajtómegjelenéseiben. A felhasználásért és ezen megjelenésekért semmilyen 
ellenszolgáltatásra igényt nem tartok. 
 
Kelt: ____________________, _________év. ____________hónap  ______nap 

_______________________ 
Nyilatkozó 

 

 

 
rajtszám: 


