Yamaha - bLU cRU Cup adatvédelmi tájékoztató
A Yamaha Motor Europe N.V., annak fiókirodái és kapcsolódó leányvállalatai (a továbbiakban: Yamaha, mi,
miénk) számára fontos az Ön adatbiztonsága. Ha regisztrálsz a bLU cRU Cup-ra (továbbiakban: az esemény) és
/ vagy részt veszel a bLU cRU Cup tevékenységek bármelyikében, fontos, hogy személyes adataidat gondosan
és biztonságosan, átlátható módon dolgozzuk fel.
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Ki dolgozza fel személyes adataidat a bLU cRU Cup eseményhez?
A bLU cRU Cup kontextusában mi és európai forgalmazóink, különösen az országodban található
forgalmazónk, fogjuk kezelni személyes adataidat közös adatkezelőként, az alkalmazható
adatvédelmi jogszabályok vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy közösen határozzuk meg az
adatfeldolgozási tevékenységük céljait és eszközeit a bLU cRU Cup vonatkozásában. Az YME
országos forgalmazója az országodban felelős a helyi kommunikációért és a közvetlen
kapcsolatfelvételért a Riderekkel és / vagy jogi őrzőikkel.
Ezen Yamaha bLU cRU Cup adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatunk azon személyes adataid
feldolgozásáról, amelyeket a Yamaha által szervezett bLU cRU Cup kontextusában dolgozunk fel.
Kérjük, tudasd velünk, ha bármilyen kérdésed lenne ezzel kapcsolatban. Személyes adataid
weboldalunk meglátogatásának kontextusában történő feldolgozásához, pl. a bLU cRU Cup
regisztrációs űrlapjának kitöltésével kapcsolatosan kérjük, tekintsd át jelen adatvédelmi
tájékoztatónkat versenyeinkre vonatkozóan, valamint cookie-irányelveinket.
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Kire vonatkozik ezen bLU cRU Cup adatvédelmi tájékoztató?
Az általunk rendezett bLU cRU Cup kontextusában az alábbi kategóriákba eső személyek személyes
adatait dolgozzuk fel:
Riderek: 13 - 16 éves gyermekek, az YZ125 bLU cRU Cup résztvevői.

I.

Riderek: 11 - 13 éves gyermekek, az YZ85 bLU cRU Cup résztvevői.
Riderek: 8 - 11 éves gyermekek, az YZ65 bLU cRU Cup résztvevői.
II.

Jogi gondnokok: a rider szülei és/vagy jogi képviselői.

III. Egyéb felek: a bLU cRU Cup tevékenységében részt vevő egyéb személyek, például a
rendezvény szervezésében részt vevő egyéb felek kapcsolattartói és az eseményen résztvevő
személyek.
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Hogyan szerezzük meg a személyes adataidat?
Az általunk rendezett bLU cRU Cup tevékenységeinek kontextusában személyes adataidat az alábbi
különböző forrásokból szerezhetjük meg.
•

(Egyéb) Riderek vagy (egyéb) jogi gondnokok.

•

A Yamaha azon üzleti partnerei/kapcsolattartói, amelyek részt vesznek a bLU cRU Cup
eseményben.

•

A Yamaha által a bLU cRU Cup kontextusában megbízott harmadik felek.

1

4

•

A bLU cRU Cup szervezésével megbízott egyéb felek.

•

Az Internet (beleértve a közösségi médiát), az alkalmazható adatvédelmi
jogszabályok hatóköréig.

•

Kormányzati hatóságok, pl. nyomozás esetén.

•

Esetlegesen egyéb harmadik felek.

Miért dolgozzuk fel személyes adataidat?
Adataidat a következő célokból dolgozzuk fel:
1.

Regisztrációs célokból, a ridernek a bLU cRU Cup-ban való részvételének feldolgozása és
megerősítése céljából.

2.

Adminisztratív célokból, hogy részt vehess/jelen lehess/foglalkozhass a szervezet bármely
bLU cRU Cup tevékenységével.

3.

Hogy tarthassuk veled a kapcsolatot azon bLU cRU Cup tevékenységgekel kapcsolatosan,
amelyekre regisztráltál, vagy amelyekkel egyéb módon foglalkozol.

4.

Hogy vészhelyzet esetén felvehessük veled a kapcsolatot (pl. motorbalesetnél).

5.

Hogy megfeleljünk jogi kötelezettségeinknek.

6.

Hogy növeljük a bLU cRU Cup tevékenységek viszonylatában nyújtott szolgáltatásaink, és a
velük kapcsolatos élményeid minőségét.

7.

Hogy tájékoztassunk téged a hasonló közeljövőbeli eseményekről.

8.

Vitás esetek és egyéb jogi dolgok megelőzése és kezelése.

9.

Az eseményekre vonatkozó követelményeknek, illetve a rendeleteknek és törvényes
kötelezettségek való megfelelőség felügyelete és biztosítása.

10. A bLU cRU Cup nyilvános népszerűsítése.

A bLU cRU Cup kontextusában automatizált döntéshozatalra vonatkozó űrlapot – beleértve a
profilkészítést – nem használunk.
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Mely személyes adataidat dolgozzuk fel?
Ha foglalkozol a bLU cRU Cup eseménnyel, a következő adataidat dolgozhatjuk fel az alább
részletesen ismertetett célokból.
Személyes adatok kategóriája

A feldolgozásra vonatkozó cél
(lásd a 3. szakaszban látható számokat)
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Riderek

Jogi
gondnokok

Egyéb
felek

Teljes név

1-2, 5-6, 8-10

1-9

2-9

Postai cím (munkahelyi és/vagy magán)

1-2, 5-6, 8-9

x

2-3, 5-9

E-mail cím

x

1-3, 5-9

2-3, 5-9

Mobiltelefonszám

x

1-6, 8-9

2-6, 8-9

Munkakör neve és egyéb munkahelyi részletek

x

x

2-9

Életkor

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Azonosító dokumentum típusa

x

1-2, 8-9

x

Nemzetiség és beszélt nyelv

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Rajtszám

1-2, 5-6, 8-9

x

x

Ruházat/motoros ruházat méret

1-2, 5-6, 8-9

x

x

A Rider rendelkezik a nemzeti szövetsége
licencével és Yamaha YZ modellel versenyez
egy európai állambeli bajnokságban?

1-2, 5-6, 8-9

x

x

A rider teljesítménye az esemény során

1-2, 5-6, 8-10

x

x

A rider jogi gondnokának adatai

1-2, 5-6, 8-9

x

x

A jogi gondnokhoz tartozó rider adatai

x

1-9

x

A Yamaha-val való kommunikáció során az
adatalany által biztosított egyéb adatok

1-2, 5-6, 8-9

1-9

2-9

Személyes adataid felhasználásának jogi alapjai
Személyes adataidat csak akkor dolgozzuk fel, ha azt egy jogi alap lehetővé teszi. A bLU cRU Cup
kontextusában a következő jogalapok egyikére támaszkodunk az adataid feldolgozása során:
•

Szerződés végrehajtása. A feldolgozásra szükség van azon szerződés teljesítéséhez,
amelyben te vagy az egyik fél, illetve, ha a szerződésbe való belépés előtt a kérésedre
lépéseket teszünk. Ez a feltétel az általunk megbízott vállalkozó személyes adatainak
feldolgozására és a versenyzők részvételének engedélyezésére is vonatkozhat.

•

Jogos érdekek. A feldolgozásra szükség van a személyes adataidnak a fentiekben említettek
szerinti feldolgozása, vagy egyéb jogos, általunk vagy egy harmadik fél által követett érdekek
miatt, kivéve, ha ezen érdekeket az adatvédelmi érdekeid felülírják. Ez az alap a versenyzők
teljesítményének általunk végzett elemzésére vonatkozik az esemény ideje alatt.

•

Hozzájárulás. Hozzájárulásodat adtad ahhoz, hogy egy vagy több adott célból feldolgozzuk
a személyes adataidat. Ez a feltétel vonatkozik azon feldolgozási tevékenységekre,
amelyekhez a bLU cRU Cup regisztrációs űrlapján keresztül a hozzájárulásodat megkaptuk.

3

•

Jogi kötelezettség. A feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megfeleljünk egy ránk vonatkozó
jogi kötelezettségnek. Ez a feltétel akkor alkalmazható, ha egy illetékes felügyeleti hatóság
vizsgálata során együtt kell működnünk a hatósággal.

•

Létfontosságú érdekek. A feldolgozás szükséges ahhoz, hogy megvédjük létfontosságú
érdekeidet, illetve valaki más létfontosságú érdekeit. Ez a feltétel például akkor
alkalmazható, ha baleset esetén a Rider egyes személyes adatait fel kell dolgoznunk, illetve,
ha nem hivatkozhatunk a fenti feltételek egyikére.

Ha köteles vagy személyes adatokat szolgáltatni, külön értesítést kapsz erről, ha ez egyébként nem
lenne nyilvánvaló. Ez akkor is érvényes, ha bizonyos adatok biztosítása szerződéses vagy törvényi
követelmény, vagy szükséges a szerződés megkötéséhez.
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Meddig tároljuk az adataidat?

7.1

Személyes adataidat csak addig tároljuk, ameddig szükség van rájuk a bLU cRU Cup kontextusában
említett célokra. Ez azt jelenti, hogy adataidat legfeljebb 2019. december 31-ig tároljuk, kivéve, ha
tovább van rájuk szükségünk annak érdekében, hogy megfeleljünk az alkalmazandó jognak, illetve
a jogi igények megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez.

7.2

Személyes adataidat hamarabb töröljük, ha azokat a hozzájárulásod alapján dolgozzuk fel, és
a hozzájárulásodat visszavontad.
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Ki férhet majd hozzá a személyes adataidhoz?
Adataidat a Yamaha dolgozói vagy a Yamaha nevében eljáró személyek, illetve a bLU cRU Cup
szervezésével és/vagy kivitelezésével foglalkozó egyéb személyek dolgozhatják fel. Kizárólag a
jogosult személyek férhetnek hozzá a személyes adataidhoz, szükség szerinti alapon, és a fenti
célokból. Ahol az alkalmazandó jog előírja, adatfeldolgozási megállapodásokat vagy más típusú
adatvédelmi megállapodásokat kötöttünk ezen felekkel.
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Hogyan visszük át személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen kívülre?
Személyes adataidat az Európai Gazdasági Térségen (EEA) kívüli helyre is átvihetjük. Ahol az
alkalmazandó jogszabályok előírják, megfelelő védintézkedéseket tettünk a személyes adataidnak
az EGT-n kívüli országba történő átvitelének jogszerűsége érdekében, amennyiben ez az ország
nem biztosít megfelelő szintű adatvédelmet az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak
megfelelően, mint például az általános szerződési feltételek megkötése, amint azt az Európai
Bizottság az adott félre vonatkozóan jóváhagyta. Ha több szeretnél kapni a személyes adataid
átadásának megóvása érdekében hozott intézkedésekről, fordulj hozzánk.
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Hogyan védjük meg a személyes adataidat?
Elkötelezettek vagyunk abban, hogy garantáljuk személyes adataid biztonságát. A jogosulatlan
hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében megfelelő fizikai, technikai és
szervezési intézkedéseket hoztunk a rólad összegyűjtött és feldolgozott adatok védelmére.

10.1

Például a következő intézkedéseket tettük:
Általunk elvégzett műszaki biztonsági intézkedések:
• Azonosítás és hitelesítés.
• Hozzáférés szabályozása (logikai és fizikai biztonság, valamint berendezések biztonsága,
például széf, ajtónálló, tűzfal, hálózati szegmentálás).
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•
•
•
•
•
•
•

Hozzáférési nyilvántartás (az engedélyek műszaki ellenőrzése (lehetőség szerint minél
jobban korlátozva) és a naplófájlok megőrzése).
Ellenintézkedések
alkalmazása
illegális
szoftverek
ellenében
(víruskeresők,
behatolásérzékelő rendszerek, végpontbiztonság, a szoftverek naprakészen tartása)
Hálózati- és adattitkosítás alkalmazása
Műszaki sebezhetőségek kezelése (javítócsomagok kezelése).
Biztonsági mentések készítése a személyes adatok elérhetőségének és
hozzáférhetőségének megőrzése érdekében.
Elavult adatok automatikus törlése.
Kevesebb adatfeldolgozási tevékenység futtatása a vállalati szervereken, és több a
végfelhasználói eszközökön.

Általunk elvégzett szervezeti biztonsági intézkedések:
• Hozzáférés-vezérlés kezelése (az információbiztonságra vonatkozó felelősségek
meghatározása).
• Az új és a meglévő alkalmazottak körében a biztonságtudatosság hirdetése.
• A biztonsági intézkedések időszakonkénti tesztelésére, felmérésére és kiértékelésére
szolgáló eljárások létrehozása.
• A naplófájlok rendszeres ellenőrzése.
• Az adatszegések és biztonsági incidensek kezelésére szolgáló protokoll kifejlesztése.
• Titoktartási záradékok és adatfeldolgozási megállapodások megkötése.
• Annak felmérése, hogy ugyanazokat a célokat kevésbé személyes adatokkal is el lehet-e
érni.
• A személyes adatokhoz való hozzáférést kevesebb ember számára biztosítani a szervezeten
belül.
• Meghatározni a döntéshozatali folyamatot és az egyes adatfeldolgozások alapjául szolgáló
szempontokat.
10.2

A fentiektől függetlenül kérjük, vedd figyelembe, hogy az interneten keresztül történő
kommunikáció, beleértve az e-maileket is, nem mindig biztonságos. A Yamaha nem vállal
felelősséget a jogosulatlan hozzáférésért vagy az olyan személyes adatok elvesztéséért, amelyek
az ellenőrzésén kívül esnek.
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Hogyan érheted el és frissítheted az adataidat?
Adatalanyként a következő jogokkal rendelkezel a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban,
amennyiben és amennyire csak lehetséges:
•
•
•
•
•
•
•

A személyes adataidhoz való hozzáférés joga.
A pontatlan vagy hiányos személyes adataid helyesbítésének joga.
A hozzájárulás visszavonásának joga bármikor, anélkül, hogy az befolyásolná az
hozzájárulás alapján történő feldolgozás jogszerűségét annak visszavonása előtt.
A személyes adataid töröltetésének joga.
A személyes adataid részünkről történő feldolgozásával szembeni kifogás joga.
A személyes adataid részünkről történő feldolgozására vonatkozó korlátozás joga.
Személyes adataid hordozhatóságának joga.

A fenti jogokkal vagy más adatvédelmi ügyekkel kapcsolatban felveheted velünk a kapcsolatot az
alább látható elérhetőségeken. Gondosan és az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal
összhangban fogjuk kezelni a kérésedet.
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Ha továbbra is úgy érzed, hogy nem kezeltünk kielégítően a kérésedet, vagy ha panaszod van,
fordulj az adatvédelmi tisztviselőnkhöz: (dpo@yamaha-motor.nl). Jogodban áll továbbá panaszt
benyújtani az Adatvédelmi Hatósághoz. A nemzeti adatvédelmi hatóságot itt, az EU területén lévő
nemzeti adatvédelmi hatóságok listájában találhatod meg.
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Kapcsolatfelvételi adataink
Kérjük, lépj kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőség egyikén, ha bármilyen kérdésed vagy
kérésed van a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan. Anyanyelveden is felveheted
velünk a kapcsolatot, ha az szerepel az EU hivatalos nyelvei között.
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Hollandia
Privacy@yamaha-motor.eu
Ha szeretnéd, adatvédelmi tisztviselőnkkel is felveheted a kapcsolatod itt: dpo@yamahamotor.nl.
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