Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató az 99999 Informatika Kft. által
megrendezésre kerülő rendezvényre vonatkozik
Preambulum:
Az Ön személyes adatainak védelme a 99999 Informatika Kft. számára kiemelt fontosságú. A weboldal
használata közben a 99999 Informatika Kft. által megrendezésre kerülő rendezvényre történő regisztráció
során olyan személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása válik szükségessé, amely alkalmas a
természetes személyek azonosítására. Ezúton tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az EU 2016/679 a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletével (általános
adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) összehangban kezeljük.
A jelen dokumentum határozza meg, hogy a 99999 Informatika Kft. (székhely: .1123 Budapest, Alkotás u.
55-61.; adószám: 13854964-2-43; telefonszám: +36 1 999 6900; e-mail: info@99999.hu (a továbbiakban
„99999 Informatika Kft.”) az Infotv. előírásainak értelmében vett személyes adatok kezelőjeként, a
preambulumban megnevezett eseményre történő regisztráció keretén belül miként kezeli az eseményre
regisztráló személyek adatait.
Az Infotv. kimondja, hogy az érintettet (jelen esetben az eseményre regisztráló természetes személy) az
adatkezelés előtt tájékoztatni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az alábbiakban tömör, átlátható módon, megfelelően strukturált formában és érthető nyelvezettel
megszövegezett, részletes tájékoztatást kap a személyes adtai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, adatkezelésre jogosult személyéről, adatkezelés
időtartamáról, arról hogy a regisztráció során milyen személyes adatok kerülnek tárolásra és hogyan
használjuk azokat, mindezzel eleget téve a GDPR 13. cikkében meghatározott tájékoztatási
kötelezettségnek. Tájékoztatásunk a megfelelő helyen kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira
és jogorvoslati lehetőségeire is. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait bizalmasan kezeljük, és megteszünk
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

Jelen tájékoztató legfontosabb információi:
•

a 99999 Informatika Kft. kizárólag a jogszabályokkal összhangban gyűjt és kezel személyes
adatokat.

•

99999 Informatika Kft. a tudomány és a technológia állásának megfelelően mindent tőle elvárhatót
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megtesz a személyes adatok biztonságos tárolása érdekében.
•

Személyes adatokat harmadik fél számára kirázólag az érintett hozzájárulásával adunk át.

•

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról e-mailben megküldött kérelem esetén:
(e-mail: info@99999.hu)

•

Személyes adatokról történő tájékoztatás kérést, helyesbítést, törlést, azok módosítását, illetve
panaszt a következő e-mail címen lehet kérni: (e-mail: info@99999.hu)

Adatkezelő: 99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.)
Adatakezelés lehetséges jogalapjai a GDPR és Infotv. szerint:
1. érintett hozzájárulása
2.

adatkezelés olyan szerződés teljesítséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az érintett
kérésére szerződéskötés érdekében szükséges

3.

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése

4.

adatkezelés az érintett, vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében
szükséges

5.

közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának végrehajtása

6.

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogod érdekeinek érvényesítése szükséges.

Fentiek alapján tájékoztatjuk a regisztrálókat, hogy személyes adataik
kezelésének jogalapjai:
• Regisztráló hozzájárulása: A regisztráló adatkezelési hozzájárulását (önkéntes
hozzájárulás esetén) a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox
szándékos kipipálásával teheti meg. Ön bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési
hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.

Kezelt személyes adatok köre és célja:
Az adatkezelés célja a Regisztráló, preambulumban meghatározott eseményen történő részvételi
szándékának jelzése, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.
A megrendezésre kerülő esemény, a helyszín korlátozott befogadó képessége miatt kötött
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regisztrációhoz.

Kezelt személyes adatok:
•
•

név,
e-mail cím,

Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a regisztráció lezárásáig (visszaigazoló e-mail kiküldése) tart, ezt követően
Adatkezelő a begyűjtött személyes adatokat törli.

Adatkezelés módja:
A személyes adatai a GDPR és az Infotv. által meghatározott adatbiztonsági előírásoknak
megfelelően kerülnek kezelésre és feldolgozásra. Cégünk az Ön személyes adatainak kezelője és ő
felelős a GDPR és az Infotv. előírásainak megfelelő védelmükért.
Az érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása viszont az
eseményen törtőnő részvétel elmaradásához vezethet. A regisztrcióval egyidejűleg Ön
hozzájárulását adja a személyes adatainak Adatkezelő általi a jelen adatvédelmi tájékoztatóban
meghatározott előírások szerinti használatához, illetve kezeléséhez.

Összefoglaló táblázat adatkezeléseinkről:
Az adatkezelés megnevezése, Weboldalon eseményre történő regisztáció
leírása és célja
Az adatkezelés célja a Regisztráló, preambulumban
meghatározott eseményen történő részvételi szándékának
jelzése, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése.
A megrendezésre kerülő esemény, a helyszín korlátozott
befogadó képessége miatt kötött regisztrációhoz.
Érintettek köre
A weboldal azon regisztrálói, akik a preambulumban megjelölt
eseményen részt kívánnak venni.
Az adatkezelés jogalapja
Az Ön hozzájárulása, név és e-mail cím esetén
A kezelt adatok köre és célja
név és
99999 Informatika Kft.
e-mail cím
székhelyén/online felületén
megrendezésre
kerülő
rendezvényen való részvétel
Az adatkezelés időtartama és az Az adatkezelés a regisztráció lezárásáig (visszaigazoló e-mail
adatok törlése
kiküldése) tart, ezt követően Adatkezelő a begyűjtött személyes
adatokat törli. Személyes adatok továbbítására nem kerül
sor.
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Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor
visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető
e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott
elérhetőségi lehetőségeken.
Kik
férhetnek
hozzá
személyes adatokhoz?
Az adatok tárolási módja

•

a

Adatkezelő és alkalmazottai

elektronikus

Személyes adatok védelme:
Cégünk biztonságos módon, védett és őrzött eszközön tárolja az Ön adatait. Munkatársaink közül
csak korlátozott számú személy fér hozzá ehhez az eszközhöz. Csak olyan személyek, akiknek
külön meghatalmazás áll rendelkezésükre az Ön személyes adataihoz való hozzáférés tekintetében.
Cégünk különböző műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy
megóvja az Ön adatait a manipulációtól, adatvesztéstől, károsodástól és jogosulatlan
hozzáférésektől. Ezen intézkedések minősége a tudomány és a technológia állásával arányos.

Jogorvoslat:
Tájékoztatás kérés:
•
•

•

Az érintett jogosult az info@99999.hu e-mail címen tájékoztatást kérni arról, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Az érintett kérelmére Cégünk, mint adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról,
érintett személyes adatok kategóriáiról, általa kezelt adatairól, azok forrásáról, jogalapjáról,
időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, valamint az érintett
azon jogáról, hogy kérelmezheti a személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, illetve a
felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtás jogról.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül, közérthető formában, az érintettre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást, amely tájékoztatás ingyenes.

Személyes adat törlése:
Cégünk a személyes adatot törli, ha
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•
•
•
•
•
•
•

kezelése jogellenes,
az érintett kéri,
az érintett a hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen,
a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt,
azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy korlátozására 30 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére.
Cégünk a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet mindazokat
értesíti. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti igényét nem teljesíti,
30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás
indokait.
Érintett tiltakozása:
•

•

•

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
kizárólag az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.
Cégünk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést
- beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat
korlátozza, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az
adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – a döntés közlésétől
számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Felelősség:
•

Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
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•
•

követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső
elháríthatatlan ok idézte elő.
Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a
kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogsérelem:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
Az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Fentiek összefoglalásaként adatkezelő nyilatkozik, hogy:
1. Adatkezelő csak a GDPR-ban meghatározott alapon kezel személyes adatokat, és az
adatkezelésről jelen dokumentummal részletes tájékoztatást nyújt. (jogszerűség,
tisztességes eljárás, átláthatóság elve)
2. Csak valóban fennálló és jogos cél érdekében kezel személyes adatokat.
3. Csak olyan adatokat kezel, amelyek valóban szükségesek az adott cél eléréséhez
(Adattakarékosság elve)
4. Mindig a valóságnak megfelelő, naprakész adatokat kezeli (pontosság elve)
5. Ha már nincs szükség az adatokra, adatkezelő törli azokat. (korlátozott tárolhatóság
elve)
6. Adatakezelő az adatokat megfelelő védelemmel látja el, annak érdekében, hogy pl.
illetéktelen személyek ne férjenek hozzájuk, ne kerüljenek indokolatlanul
nyilvánosságra stb. (integritás és bizalmas jelleg elve.)

Budapest, 2019.04.10.
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Függelék
Fogalommeghatározások:
a) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
b) személyes adat: bármely adat vagy információ, amely alapján az érintett közvetett vagy közvetlen
módon azonosíthatóvá válik, különösen az érintett neve, azonosító száma, helymeghatározó adata,
online azonosítója valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
c) hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel beleegyezését adja nyilatkozat vagy megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
d) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének céljait és eszközeit
meghatározza;
e) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, betekintés, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása,
terjesztése, nyilvánosságra hozatala, egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy
összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése;
f) adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
g) nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
h) adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
i) adatkezelés korlátozása: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
j) adatfeldolgozás: az adatkezelő nevében történő adatkezelés, illetve az adatkezelési műveletekhez
kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott
módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az
adaton végzik;
k) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, aki vagy amely szerződés alapján az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
l) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
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szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;
m) harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
n) adatvédelmi incidens: biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását,
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Tájékoztató elkészítése során felhasznált jogszabályok:

a) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
b) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet
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