ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A PM -TÉR6 BERUHÁZÁSSZERVEZŐ ÉS LEBONYOLÍTÓ NONPROFIT A KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉG NAPJAI RENDEZVÉNY ALKALMÁVAL A REGISZTRÁCIÓ SORÁN
MEGADOTT ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓAN
1. Az adatkezelő adatai
Az Adatkezelő neve: PM-TÉR6 Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság)
Székhely: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Telephely: 1146 Budapest, Hermina út 17. „A” épület
Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-295883
Adószám: 25911952-2-41
E-mail: iroda@ter6.hu
Honlap: www.ter6.hu
2. Az adatkezelés célja
A Társaság által, a Kulturális Örökség Napjai – 2019. szeptember 21-22. – keretében megrendezésre
kerülő programok részvétele céljából történő regisztrálás személyi adatokkal.
A Társaság által szervezett programok helyszíne építési területnek számít, a résztvevők csak
szervezetten, együttesen mozoghatnak a helyszínen, amelynek megszervezése és koordinálása miatt
szükséges a résztvevők számának és körének előzetes felmérése és nyilvántartása.
3. Az adatkezelés jogszabályi háttere
A Társasághoz beérkező személyes adatok kezelésére, tárolására, rögzítésére és továbbítására az
Európai Parlament és a Tanács 2016/678 Rendeletben (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a
hatályos és vonatkozó magyar jogszabályok alapján és az abban rögzítettek szerint került sor.
Miután a regisztráció és a programokon történő részvétel önkéntes, a regisztrációs lap kitöltésével a
regisztráló személyek az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulnak. A regisztráló személy bármikor
visszavonhatja hozzájárulását.
4. A kezelt adatok és az adatkezelés jogalapja
A Társaság, mint adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató
szerint kezeli, rögzíti és tárolja.
A Társaság, mint adatkezelő kizárólag a regisztráló személy által megadott személyes adatokat kezeli.
Az adatkezelés kezdő időpontja a regisztráció napja.
Az adatkezelés alá eső adatok:
vezeték- és keresztnév: azonosítás
telefonszám: kapcsolattartás (megadása nem kötelező)
e-mail cím: kapcsolattartás
A kezelt adatokat a Társaság a programok megszervezése és lebonyolítása körében használja fel.
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5. Az adatkezelés időtartama
A Társaság, mint adatkezelő a személyes adatot törli:
-

a Kulturális Örökség Napjait
megvalósulásával,

követő

15. munkanapon, az adatkezelés céljának

-

ha a regisztráló személy adatainak törlését kéri,

-

bíróság vagy más hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtása során.

A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság, mint adatkezelő minden esetben tájékoztatja a
regisztráló személyt, megjelölve a törlés megtagadásának okát. Személyes adat törlésére irányuló
igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok nem állíthatóak helyre.
6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A regisztráció során megadott személyes adatokat kizárólag a Társaságnak, mint adatkezelőnek erre
jogosultsággal rendelkező munkatársai kezelhetik.
A Társaság a regisztráció során megadott adatokat – jogszabályban meghatározott kivételével –
harmadik fél részére semmilyen céllal nem adja tovább, a megismert adatokat nem hozza
nyilvánosságra.
7. Adatbiztonság
A regisztráció során megadott adatok biztonságos tárolásáról és őrzéséről a Társaság, mint adatkezelő
megfelelően gondoskodik.
Az elektronikus adatbázist védi az illetéktelen hozzáféréstől, a megváltoztatás, a nyilvánosságra
hozatal, a törlés és a megsemmisülés ellen. A Társaság, mint adatkezelő az adatbiztonság
megvalósulásához szükséges technikai követelményekkel rendelkezik, továbbá gondoskodik a
szükséges szervezési intézkedések megtételéről az informatikai eszközök útján tárolt adatállomány
tekintetében.
8. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és jogérvényesítés lehetőségei
A regisztráló személy jogosult:
-

tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, valamint másolatot kérhet a feldolgozott
adatokról,

-

személyes adatainak helyesbítését kérni,

-

az adatkezelés korlátozását kérni,

-

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését kérni,

-

tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

-

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,

-

az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonni,

-

a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés
valamely jogszabállyal ellentétes,
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-

a rá vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható
formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni.

A regisztráló személy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál való bejelentéssel
vizsgálatot kezdeményezhet arra való hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal elérhetőségei:
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Tel: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 3911410
A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi dokumentumokat a www.ter6.hu oldalon a
Közérdekű Adatok / Adatvédelem menüpontban találja meg.
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