ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ez az adatkezelési tájékoztató az Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhely: 1054 Budapest,
Akadémia utca 3.) által szervezett, 2020. január 17-18-án megrendezésre kerülő „ÉrtékPlacc országos
rendezvénysorozat” elnevezésű eseményre (a továbbiakban: Rendezvény) készült és a
www.ertekpalcc.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) történő online regisztráció során
megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazza.
A weboldalon történtő online regisztrációval, Ön (a továbbiakban: Résztvevő) elfogadja a jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
Továbbá tájékoztatjuk Önt, hogy a Rendezvényen való részvétel során marketing tevékenységgel
kapcsolatban fénykép-, hang- vagy mozgó képfelvétel készítésére kerülhet sor, amely megjelenhet
különböző médiumokban.
1. Adatkezelő megnevezése, adatai
Név:

Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: Szervező)

Székhely:

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

PIR törzsszáma:

309271

Telefonszám:

+36-1-795-1200

Email cím:

ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu

2. Az adatkezelés jogalapja
Adatkezelő a személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli.
3. Az adatkezelés jogalapja, célja
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a Résztvevőket arról, hogy Adatkezelő, és a
Rendezvény megvalósításában közreműködő Adatfeldolgozók, a Rendezvény során birtokukba kerülő
személyes adatokat kapcsolattartás, tájékoztatás, valamint a Rendezvényen való részvétel miatt
kezelik.
Az adatkezelés kizárólag a regisztráció során a Résztvevők által önkéntesen megadott adatok és
előzetes hozzájárulásuk alapján történik.
Szervező felhívja Résztvevő figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható.
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a hozzájárulását a személyes adatai
kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azok törlését kéri a Rendezvényt megelőzően, az a
rendezvényen való részvételének megtagadáshoz vezet.
4. Igénybevett adatfeldolgozók megnevezése, adatai
A regisztráció során igénybe vett adatfeldolgozók:
•

Event & More Kft. (székhelye: 1113 Budapest Csetneki u. 11., cégjegyzékszáma: 01-09698048)

•

Kulcs.Net Bt. (székhely: 2030 Érd, Aradi u. 10, cégjegyzékszáma: 13-06-066150)

A biztonsági előírások miatt igénybe vett adatfeldolgozók (adott esetben, a Rendezvény jellegére
vonatkozóan):
•

Terrorelhárítási Központ (székhely: 1101 Budapest, Zách u. 4., tek@tek.gov.hu)

Az adatfeldolgozóka Rendezvény során tudomásukra jutott személyes adatok feldolgozását végzik,
kizárólag a Rendezvény érdekében az Adatkezelő számára.
5. A kezelt személyes adatok köre és kezelésének célja
Szervező a Résztvevők által megadott személyes adatokat, kapcsolattartás, tájékoztatás, valamint a
Rendezvényen való részvétel miatt kezeli. A Rendezvény protokoll jellegét tekintve egyéb személyes
adatok megadása is szükséges(pl.: állampolgárság, születési dátum), amely a Rendezvényen
résztvevő hivatalos személyek biztonságát hivatottigazolni. Az egyéb kiegészítő információkat (pl.:
kísérő neve, ételallergia) a Rendezvény lebonyolítása miatt szükséges megadni.
Kezelt adatok megnevezése: családi név, utónév, szervezet neve, születési dátum, állampolgárság,
email, kísérő neve, ételallergia és email cím.
6. Az adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott személyes adatokat a regisztrációt követően 1 évig őrizzük meg.
7. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Ügyekért
Felelős Államtitkársága és az Adatfeldolgozók közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek
hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél és az
Adatfeldolgozóknál mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek, valamint jogszabályi
feltételeknek megfelelően, bizalmasan kezelik.
8. Az Érintettek jogai
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt, az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról tájékoztatást kapjon, továbbá jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje az Önre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint tájékoztatást kapjon az
adathordozhatósághoz való jogáról. Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármely időpontban
visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy

kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a GDPR 17. cikkében foglalt indokok valamelyike
fennáll.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1)
bekezdése alapján.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a
GDPR
20.
cikk
(1)
bekezdése
alapján.
Adatkezelő kijelenti, hogy nem végez automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalt, illetve
profilalkotást.
9. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatkezelő adatvédelmi incidens esetén, a GDPR-ben előírtaknak megfelelően a tudomásszerzést
követő 72 órán belül tájékoztatja a NAIH-t az adatvédelmi jogszabályokban foglaltak szerint, kivéve,
ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve. Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal
jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
10. Adatvédelmi tisztviselő
Kérelem, panasz benyújtása esetén az adatkezelő köteles az adatvédelmi tisztviselőt értesíteni,
azonban Ön, mint érintett közvetlenül is fordulhat hozzá az alábbi elérhetőségeken:
Orbánné dr. Nagy Edit; postacím: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 1054 Budapest, Akadémia utca
3., email cím: Adatvedelmi.tisztviselo@emmi.gov.hu; Tel: 061 795 9118
Ön jogosult arra, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi
jogszabályokat, hogy panaszt tegyen az illetékes adatvédelmi hatóságnál, vagy lehetősége van
adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Adatbiztonsági intézkedések

Szervező kötelezi magát, hogy az Info.tv és a GDPR-ben foglaltaknak megfelelően gondoskodik az
adatok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy
a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében,
hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását. Szervező kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az
adatokat esetlegesen továbbítja előzetesen auditál és felhívja a GDPR szerinti adatbiztonsági
kötelezettségeinek teljesítésére.
Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
Amennyiben az adatkezelési feltételek módosulnak, Szervező tájékoztatja Résztvevőket a
módosításokról.
Ön a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul a meghatározott adatkezeléshez, az
adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra.

