ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
TERMÉSZETES SZEMÉLYT ÉRINTŐ RENDEZVÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ
ADATKEZELÉSHEZ
Tisztelt Résztvevő!
Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk szervezésében, illetve közreműködésével megvalósuló eseményeken, rendezvényeken
regisztráció, résztvevői nyilvántartás, továbbá az adott program videofelvétellel és/vagy fotóval való megörökítése és archiválása
céljából kezeljük a természetes személynek, a Társaságunk rendelkezésére bocsátott személyes adatnak minősülő adatait. Ezen
adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés azt megelőzően, az Ön kérésére történő lépések (pl. programterv
megküldése, információkérés stb.) megtételéhez szükségesek.
A rendezvényeinken megörökítésre kerülő videofelvételek, illetve fotók készítése során a résztvevők arcképe is rögzítésre kerülhet.
Ez 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (a
továbbiakban: GDPR) alapján adatkezelésnek minősül. A GDPR értelmében erről előzetesen tájékoztatni kellene mindazokat, akik
részt vesznek a rendezvényen, továbbá a felvételek elkészítése előzetes hozzájárulásukkal történhetne.
Figyelemmel azonban a rendezvényünkön résztvevők létszámára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) 2:48. § (2) bekezdése alapján, az ún. tömegfelvételek elkészítéséhez nem kell hozzájárulást kérnünk a
résztvevőktől.
Abban az esetben, amikor néhány főről készítenénk videofelvételt, vagy fotót, a GDPR szerint kell eljárnunk. Ennek megfelelően,
egyedi résztvevőt (1-3 személyt) ábrázoló videofelvétel, vagy fotó elkészítéséhez az előzetes tájékoztatást az alábbiak szerint adjuk
meg:
Adatkezelő neve, székhelye:
King Financial Kft. - 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 4.
Elérhetőségei, honlapja:
+36 20 249 3288 - info@sikermesterkurzus.hu - www.sikermesterkurzus.hu
Adott rendezvény eseményeiről és résztvevőiről kép- és/vagy hangfelvétel rögzítése a
Az adatkezelés célja:
Társaságunk weboldalán történő közzététel céljából.
Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett hozzájárulása, illetve szerződés teljesítése.
A személyes adatok címzettjei:
A Társaságunknál ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat végző személyek, valamint a
(akik megtekinthetik)
videofelvételek, fotók elkészítésében, feldolgozásában közreműködő partnereink.
A személyes adatok tárolásának időtartama:
A rendezvénnyel kapcsolatos utómunkálatok befejezéséig.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
1.

Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni Társaságunktól a személyes adataihoz (videofelvétel, fotó) való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.

2.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.

Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - 1530 Budapest, Pf.: 5. www.naih.hu - ugyfelszolgalat@naih.hu - 06 1 391 1400 ) panaszt benyújtani, illetve jogai megsértése esetén bírósághoz
fordulni.

4.

Az adatai kezeléséhez (videofelvétel és fotó készítéséhez) történő hozzájárulás nem előfeltétele a közreműködésünkkel
megvalósuló rendezvényen való részvételnek.

5.

Társaságunk Adatvédelmi Tájékoztatóját a honlapunkon tudja megtekinteni.
KÜLÖN FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY JOGA VAN TILTAKOZNI
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN!

Amennyiben Ön ezen tájékoztatás ismeretében részt vesz a közreműködésünkkel megvalósuló rendezvényen, illetve
videofelvétel, valamint fotó elkészítését megelőzően nem hagyja el az adott helyszínt, a GDPR (32) preambulumbekezdése,
valamint 4. cikk 11. pontja alapján, a személyes adatai kezeléséhez (az Önt ábrázoló egyedi videofelvétel és fotó készítéshez)
történő hozzájárulása megadottnak tekintendő.
King Financial Kft.

*Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
*1530 Budapest, Pf.: 5. - www.naih.hu - ugyfelszolgalat@naih.hu - 06 (1) 391 1400

