Suzuki Világrekord Nap 2018 részvételi szabályzat




A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A rendezvény időpontja 2018. Június 9. nyitvatartási ideje 8:00-18:00
A rendezvény összes motoros programjában csak rendszámmal rendelkező, Suzuki típusú
motorkerékpár vehet részt.



A versenypályát mindenki csak a saját felelősségére használhatja.



A regisztrációs lapon az összes alábbi adatot meg kell adni:
o Motor típusa, modell pontos megnevezése
o Motor gyártási éve
o Motor rendszáma
o Sofőr neve, telefonszáma



A résztvevő a versenypályát csak az általa vezetett motorkerékpár kategóriájának megfelelő
jogosítvánnyal használhatja. Kötelezi magát, hogy csak olyan járműveket üzemeltet vagy vezet,
amelyek a jogosítvány törvényes előírásának megfelelnek, amelyről a Regisztrációs lapon
nyilatkozatot tesz.



A Guinness rekordkísérleten a versenypályára kizárólag zárt ruházatban és bukósisakban lehet
felhajtani.



A vezetéstechnikai tréningeken kötelező ruházat: zárt ruházat, bukósisak, motoros kesztyű. A
felvezetéses pályamotorozáson bukósisak, motoros kesztyű, motoros csizma/bakancs, protektoros
kabát, protektoros nadrág viselése kötelező. Szabad pályamenetekben, pályamotorozáson motoros
bőrruházat (egy-, vagy kétrészes), gerinc protektor, motoros csizma, motoros kesztyű, bukósisak
viselése kötelező.



A rekordkísérleten való részvétel feltétele a helyszíni regisztráció, valamint a Felelősségvállalási
nyilatkozat kitöltése és elfogadása. Versenypályára csak résztvevőként regisztrált személyek
hajthatnak fel. A Felelősségvállalási nyilatkozat elfogadását bizonyítandó, minden regisztrált
karszalagot kap, amelynek viselése a rendezvény teljes időtartama alatt kötelező. A karszalag
megrongálódása, elvesztése, stb. esetén a karszalag cseréje a regisztrációs standon történik, a
Felelősségvállalási nyilatkozat ismételt kitöltésével.



A rekordkísérletben és a programokon csak karszalaggal rendelkező motorvezetők vehetnek részt,
amelyet az ellenőrzési pontokon kötelesek bemutatni.



Kizárólag a rekordkísérletben vehetnek részt utasok, amennyiben előírt zárt ruházattal, illetve
bukósisakkal rendelkeznek. Az utasként résztvenni kívánó személyeknek, a Felelősségvállalási
nyilatkozat kitöltése, valamint az utas-karszalag viselése kötelező, illetve az ellenőrzési pontokon
köteles bemutatni.



Az előregisztrációval rendelkezőknek a helyszínen is regisztrálniuk kell legalább 30 perccel a
Pályamotorozás/ Vezetéstechnikai tréning előtt. Ennek elmulasztása vagy a megjelenés hiánya az
előregisztráció automatikus törlését eredményezi és a helyük felszabadul. Ezekre a helyekre a
futamok előtt 30 perccel lehet regisztrálni.



Motorvezető és utasa egyaránt motorozásra alkalmas állapotban kell legyen. Alkoholos befolyás és
egyéb szer hatása alatt álló személy a versenypályára nem hajthat fel. A közúti közlekedés minden
szabályának való megfelelés a pálya egész területén kötelező.



Sportkamera kizárólag a motorkerékpárra rögzített módon használható. Bukósisakra és testre
rögzíteni nem lehet.



A versenypályán történő haladás irányítottan történik. A felvezetőket megelőzni, megkerülni, illetve
tőlük bármilyen módon leszakadni, szigorúan tilos! A haladás folyamatos,megközelítőleg 8-10 km/h
sebességgel történik, ezért megállni, fényképezni, az előrehaladást bármilyen módon akadályozni,
vagy előzni tilos!



A versenypálya csak kifogástalan műszaki állapotú és érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező
motorkerékpárral lehet felhajtani. A jármű műszakilag kifogástalan műszaki állapota alatt értendő
egyebek mellett:
o Működőképes fékberendezés
o Kifogástalan állapotú gumik
o A versenypálya mindenkori zaj-, és hangelőírásainak megfelelő kipufogó rendszer
Amennyiben a versenypályán műszaki hibából adódóan a motor megállásra kényszerül, a felvezetők
irányításával hagyja el a pályát és kiesik a rekordkísérlet résztvevői közül.



A rendezők előírásait és a sportbírók utasításait minden körülmények között szigorúan be kell tartani.



Azonnali kizáráshoz, valamint esetenként kártérítési igény támasztásához vezet a zászlójelzések, a
sportbírók, valamint a Hungaroring Zrt. és Magyar Suzuki Zrt. utasításainak figyelmen kívül hagyása, a
szándékos ütközés, illetve rongálás.



A résztvevő tudomásul veszi, hogy felelős minden kárért, amit ő maga vagy gépjárműve okozott a
versenypályán, a Hungaroring Zrt. teljes területén, illetve a versenypálya létesítményeiben.



A motorkerékpár, annak sofőrje, illetve utasa, amely bármely pontban nem felel meg a Suzuki
Világrekord Nap 2018 részvételi szabályzatának bármely pontjában foglaltaknak, a rekordkísérletből /
Pályamotorozásból / Vezetéstechnikai tréningekből kizárásra kerül.

Adatkezelés, személyhez fűződő jogok szabályozása
A rendezvény során végzett adatkezelésekkel kapcsolatos kontaktszemély adatai:
Kapcsolattartó személy neve:
Cégnév:
Cím:
E-mail cím:
Telefon:

Perjés Ferenc
Retrobiker Kft.
1119 Budapest, Lecke utca 4.
info@rbiker.com

A rendezvény lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés
A Résztvevő a Regisztrációs Lap kitöltésével az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet) 6. cikk (1) a) pontja alapján kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a regisztrációs lapon megadott személyes adatait a szervező a rendezvény lebonyolítása céljából
(ideértve többek között a Résztvevő azonosítását, a Résztvevővel való kapcsolattartást és
kommunikációt is) és annak időtartamáig a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A
személyes adatokat tartalmazó regisztrációs lapot az adatkezelő az eredmény végső validálását
követő 8 napon belül megsemmisíti.
A Résztvevő a rendezvényen való részvételhez köteles valamennyi, a regisztráció során kötelezőként
megjelölt adatot megadni.
A Résztvevők adatait a szervezőn kívül a rendezvény lebonyolításában adatfeldolgozóként résztvevő
lebonyolítónak (Retrobiker Kft.) a lebonyolításban részt vevő, megfelelő titoktartási kötelezettség mellett
bevont munkavállalói ismerhetik meg.
A Résztvevő adatait a szervező (JWT Budapest Marketing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) nem
továbbítja harmadik országba, és a Résztvevő adataival automatizált döntéshozatalt, profilalkotási
tevékenységet nem végez.
Felvétel készítése a rendezvény során
A jelen Részvételi Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényről kép-, hangés filmfelvétel készülhet, és sor kerülhet ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek
felhasználására, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjfizetés nélkül.
A Résztvevő adatkezelésekkel kapcsolatos jogai
A Résztvevő a fenti elérhetőségek bármelyikén bármikor jogosult


hozzáférést kérni a személyes adataihoz. A Résztvevő jogosult a Szervező által kezelt személyes
adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést a Szervező jogszerűen végzi-e;



a Szervező által kezelt személyes adatai helyesbítését kérni;



a Szervező által kezelt személyes adatai törlését kérni; Ez feljogosítja a Résztvevőt arra, hogy a
Szervező törölje személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok a további kezelésükre.
Amennyiben a Résztvevő a rendezvény lebonyolítása során kéri a rendezvény lebonyolításához
elengedhetetlenül szükséges adatai törlését, abban az esetben ezt a Szervező maradéktalanul teljesíti,
de ennek eredményeképpen a Résztvevő kizárásra kerül a rendezvényből;



személyes adatai kezelése ellen tiltakozni, ha az adatkezelés jogalapja a Szervező, vagy harmadik fél
jogos érdeke, és a Résztvevő azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert úgy véli, hogy jogai, jogos
érdekei, alapvető szabadságai elsőbbséget élveznek a Szervező vagy harmadik személy jogos
érdekével szemben;



személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;



bármelyik adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonni, amikor a Résztvevő személyes
adatainak kezelése a Résztvevő hozzájárulásán alapszik. Fontos, hogy a hozzájárulás visszavonása a
hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Amennyiben a
Résztvevő a rendezvény lebonyolítása során vonja vissza a rendezvény lebonyolításához szükséges
adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Résztvevő kizárásra kerül a rendezvényből; és



közvetlenül a hatósághoz fordulni jogellenes adatkezelés esetén. Amennyiben a Résztvevő úgy véli,
hogy a Szervező jogellenes kezelte személyes adatait, a Szervező azt javasolja, hogy a Résztvevő a
fenti elérhetőségek valamelyikén mindenképpen keresse meg a Szervezőt az ügy tisztázása, és
mielőbbi békés rendezése végett. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, vagy a Résztvevő nem
kívánna élni ezzel a lehetőséggel, akkor a Résztvevőnek – az egyéb közigazgatási vagy bírósági
jogorvoslatok sérelme nélkül – joga van ahhoz, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH). A Résztvevő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat (a per
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik), és dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy
lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségi adatai a következők: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1391 1400; fax: +36 1391 1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu weboldal: www.naih.hu.

