
Szurkolói Kupa 2022 / Turnaju pre fanúšikov 2022 
nevezési lap/ registračný list 
 
Kereszt- és vezetéknév/ Meno a priezvisko: ………………………………………………………………………… 

Születési dátum/Dátum narodenia: …………………………………………………………………………………… 

Lakhely/ Bydlisko: ……………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám/ Tel. číslo: ………………………………………………………………………………………………… 

 
 

o Igazolom, hogy megismerkedtem a Szurkolói Kupa 2022 
résztvevőire vonatkozó szabályzattal és adatkezelési 
feltételekkel.  
 

o Kijelentem, hogy a Szurkolói Kupán saját felelősségemre 
veszek részt, köteles vagyok betartani a szervezők utasításait 
és a szervezők által meghatározott szabályokat. 
 

o Szeretnék információkat kapni a Szurkolói Kupa 
társszervezőitől azok termékeiről és szolgáltatásairól.  

 

Figyelmeztetés: A résztvevők számára a Szurkolói Kupa előtt ajánlott 
az orvosi kivizsgálás. A szervező nem vállal felelősséget a Szurkolói 
Kupán való részvétel következményeként elszenvedett anyagi kárért és 
személyi sérülésekért. 15 év feletti kiskorú személy csak a törvényes 
képviselő hozzájárulásával és annak felelősségére vehet részt a 
rendezvényen. 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
 
Megnevezés: Szurkolói Kupa 2022 (továbbá mint 
„Szurkolói Kupa”)  
Szervező/adatkezelő:    FK DAC a.s. 
Időpont: 2022. szeptember 10., szombat 9:00-12:00 
Helyszín: MOL Aréna 
Csapatlétszám: max. 12 fő, a mérkőzésen: 4+1 játékos   
Kapcsolattartó személy: Ficza János, marketingvezető 
Elérhetőség:  +421 918 544 900, 
ficza.jan@dac1904.sk 
 
 
Regisztráció: 

- Jelen nevezési lap letölthető elektronikus formában a 
registration.dac1904.sk oldalon, kérjük a kitöltött és aláírt 
nyomtatványt a helyszínen leadni. A nevezési lap kitölthető a 
rendezvény napján a helyszínen is (legkésőbb 8:30 óráig).  

- Figyelem! 18 év alatti résztvevők esetén a szülő/ jogi 
képviselő aláírása szükséges.  

 
Általános szabályok: 

1. A részvevők a nevezési lap aláírásával igazolják, hogy 
egészségi állapotuk a Szurkolói Kupán való részvételre 
megfelelő, a 18 év alatti résztvevők esetében a szülő vagy a 
jogi képviselő írja alá a nevezési lapot. Részvétel 15 éves 
kortól lehetséges. 

2. Minden versenyző maga felel sportfelszerelésének 
állapotáért és azon károkért, amiket a Szurkolói Kupa alatt 
magának vagy másoknak okoz. 

3. Minden résztvevő saját felelősségére vesz részt a Szurkolói 
Kupán. 

4. A szervező nem felel a résztvevők esetleges sérüléseiért és 
az általuk okozott esetleges károkért. 

5. A szervező fenntartja a jogot a Szurkolói Kupa feltételeinek, 
szabályainak megváltoztatására, rossz időjárási körülmények 
esetében pedig joga van módosítani a kupa időpontját. 

 
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

o Potvrdzujem, že som sa oboznámil s Podmienkami účasti 
a podmienkami spracúvania osobných údajov Turnaju pre 
fanúšikov 2022 

 
o Vyhlasujem, že na Turnaji pre fanúšikov sa zúčastňujem na 

vlastné nebezpečenstvo, budem sa riadiť pokynmi usporiadateľov 
a dodržiavať podmienky turnaja stanovené organizátorom.  
 

o  Chcem dostávať informácie o tovaroch a službách partnerských 
spoločností organizátora Turnaja pre fanúšikov, ktoré sa podieľajú 
na organizácii podujatia. 
 

Upozornenie: Účastníkom odporúčame pred Turnajom pre fanúšikov 
absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za 
škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na podujatí. Maloleté 
osoby od 15 rokov sa môžu Turnaja pre fanúšikov zúčastniť len so súhlasom 
zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť. 

 
PRAVIDLÁ TURNAJA 
 
Názov: Turnaja pre fanúšikov 2022 (ďalej ako „Turnaj pre fanúšikov”)
  
Organizátor/prevádzkovateľ:   FK DAC a.s.  
Čas: 10. september 2022 (sobota) 9:00-12:00 
Miesto: MOL Aréna 
Počet členov družstva: max. 12 osôb/zápas: 4+1 hráčov  
Kontaktná osoba: Ján Ficza, head of marketing 
Kontakt: +421 918 544 900, ficza.jan@dac1904.sk 
 
 
 
Registrácia: 

- Tento registračný list je dostupný elektronicky na 
registration.dac1904.sk, prosíme vytlačený, vyplnený a podpísaný 
registračný list odovzdať na mieste podujatia. Registračný list bude 
dostupný v papierovej forme aj v čase konania podujatia na mieste 
(najneskôr však do 8:30 hod.) 

- Pozor! Za účastníkov mladších ako 18 rokov podpisuje 
registračný list rodič/zákonný zástupca.  

 
Všeobecné pravidlá: 

1. Účastníci podpisom registračného formulára potvrdzujú, že ich 
zdravotný stav je vyhovujúci pre účasť na Turnaji pre fanúšikov, v 
prípade osôb do 18 rokov podpisuje registračný formulár rodič alebo 
zákonný zástupca. Podujatia sa môžu zúčastniť osoby staršie ako 
15 rokov.  

2. Každý účastník zodpovedá za stav svojho športového výstroja a za 
škody, ktoré spôsobil počas Turnaja pre fanúšikov sebe alebo inej 
osobe.  

3. Každý účastník sa zúčastňuje na Turnaji pre fanúšikov na vlastnú 
zodpovednosť.  

4. Organizátor nezodpovedá za prípadné zranenia účastníkov ani za 
nimi spôsobené škody.  

5. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podmienok a pravidiel 
účasti na Turnaji pre fanúšikov, v prípade zlého počasia aj na 
zmenu času podujatia. 

PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV  
 



A Szurkolói Kupa szervezője, mint adatkezelő a versenyzők 
személyes adatait az érvényes jogszabályokkal összehangban kezeli. 
A Szurkolói Kupa szervezőjének adatai jelen szabályzat fejlécében 
találhatók.    
A résztvevő természetes személy a Szurkolói Kupán való részvétel 
előtt tudomásul vette, hogy a Szurkolói Kupa szervezése céljából a 
regisztrációs űrlapban feltüntetett adatainak megadása szükséges, a 
következő terjedelemben: kereszt- és vezetéknév, lakcím, email, telefon 
(a résztvevők listázása céljából) valamint születés időpontja.  
 
A Szurkolói Kupáról a szervező kép- és hangfelvételeket készít, a 
verseny, annak partnerei és szervezője népszerűsítésének céljából.    
 
A Szurkolói Kupán való részvétellel (regisztrációval) a résztvevő, mint 
érintett személy beleegyezését adja személyes adatainak kezelésére a 
szervező által, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott 
célokra.    
A résztvevő jogosult személyes adatainak kezelésére adott 
beleegyezését bármikor írásban visszavonni, a szervező címére küldött 
levélben, vagy a következő e-mail címen: marketing@dac1904.sk. A 
beleegyezés visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés 
törvényességét nem befolyásolja.  
A személyes adatok a Szurkolói Kupa szervezése célára szükségesek 
(elsősorban, de nem kizárólag, a résztvevő azonosítására, a résztvevők 
adatbázisába történő bejegyzésre, a Szurkolói Kupa kiértékelésére, a 
résztvevővel való kapcsolattartás céljára stb.), továbbá a Szurkolói 
Kupa szervezőjének népszerűsítését szolgálják.  
A Szurkolói Kupa szervezéséhez szükséges adatokat a szervező a 
Szurkolói Kupa lezajlásáig, illetve az azt követő 6 hónapig fogja tárolni. 
A Szurkolói Kupa győzteseinek adatait, illetve a Szurkolói Kupáról 
készült kép- és hangfelvételeket a szervező a Szurkolói Kupa 
befejezésétől számított 1 évig fogja felhasználni és közzétenni.   
A fenti idő letelte után a szervező a személyes adatokat csak akkor 
kezelheti, ha ezt jogszabály vagy a szervező jogos érdeke indokolja (pl. 
a szervező jogainak érvényesítése).  
 
A szervező a személyes adatokat külső sajtótermékekben, illetve online 
magazinban való megjelentetésre is felhasználhatja.  
 
Az adatkezelő az adatokhoz való hozzáférést harmadik személyeknek 
is biztosíthat, ilyenek pl. közjegyző, adatfeldolgozók, amennyiben 
azokat az adatkezelő megbízta az adatok feldolgozására, illetve más 
személyek, amennyiben azt jogszabály írja elő.  
Az Ön személyes adatait biztonságosan tároljuk, az adatkezelő és 
adatfeldolgozó biztonságpolitikájával összhangban, és csak az 
elengedhetetlenül szükséges időtartamra. Az Ön személyes adataihoz 
kizárólag az adatkezelő által kijelölt személyeknek lesz hozzáférése.  
 

Organizátor Turnaja pre fanúšikov ako prevádzkovateľ spracúva osobné 
údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných 
údajov. Identifikačné údaje organizátora Turnaja pre fanúšikov sú uvedené 
v záhlaví týchto pravidiel.  
Fyzická osoba pred zapojením sa do Turnaja pre fanúšikov zobrala na 
vedomie, že pre účely Turnaja pre fanúšikov je nevyhnutné spracúvanie jej 
osobných údajov zadaných v registračnom formulári pri zapojení sa v rozsahu 
meno, priezvisko, bydlisko, e-mail a telefónne číslo (pre účely evidencie 
súťažiacich) dátum narodenia.  
 
Z Turnaja pre fanúšikov bude organizátor vyhotovovať obrazové a zvukové 
záznamy, ktoré budú použité na propagáciu pretekov, jej partnerov a 
organizátora.  
 
Zapojením sa do Turnaja pre fanúšikov (registráciou) dáva účastník ako 
dotknutá osoba organizátorovi súťaže súhlas so spracúvaním osobných 
údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely uvedené v týchto pravidlách.  
Účastník má právo kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré 
sa ho týkajú, odvolať. Účastník môže svoj súhlas odvolať písomne na adrese 
organizátora súťaže alebo na e-mailovej adrese: marketing@dac1904.sk. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov 
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  
Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie Turnaja pre 
fanúšikov (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, 
zaradenie do databázy účastníkov, vyhodnotenie pretekov, komunikáciu s 
účastníkom), ako aj za účelom propagácie organizátora.  
Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do Turnaja pre fanúšikov bude 
organizátor spracúvať po dobu trvania podujatia a 6 mesiacov po ich 
ukončení. Osobné údaje výhercov a obrazové a zvukové záznamy 
vyhotovené z Turnaja pre fanúšikov slúžiace na propagáciu pretekov, 
partnerov a organizátora bude organizátor používať a zverejňovať po dobu 1 
roka po ich ukončení.  
Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, 
ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným 
záujmom organizátora, napr. na účely právnej ochrany organizátora. 
 
Osobné údaje účastníkov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely 
vydávania externého periodika a online magazínu.  
 
Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje aj príjemcom resp. tretím 
osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním 
osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle 
príslušných právnych predpisov.  
 
Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou 
politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na 
splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať 
výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov. 

 
 
 
 
Dunaszerdahelyen/ V Dunajskej Strede, dňa …………………….. 

 
 

………………………………… 
Résztvevő aláírása/ Podpis účastníka 

 
(18 év alatti résztvevő esetén a szülő/törvényes képviselő aláírása) 

 (v prípade osoby mladšej ako 18 rokov podpis rodiča/zákonného zástupcu) 
 


