Adatkezelési tájékoztató „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete
szervezésében megvalósuló „Jazz és a Bor Fesztiválja” elnevezésű rendezvényének
„Tombola” szelvényéhez

Tájékoztatjuk, hogy a tombola/nyereményjátékban való részvétele során személyes adatait
az alábbiaknak megfelelően kezeli (Adatkezelő): „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók
Regionális Egyesülete
Postai cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 28
Email cím: helyierterk15@gmail.com
Telefon:
0620 9680 748
Az adatkezelés
A fesztiválunkat meglátogatók személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak
tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.
A személyes adatokat bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja.
Amennyiben kérdése merül fel, vegye fel a kapcsolatot velünk fenti elérhetőségeken!
A törvényes határidőt betartva 30 napon belül kötelesek vagyunk válaszolni a
beérkezett kérdésekre, kérésekre.
Kérhet tájékoztatást személyes adatai kezelésével kapcsolatban írásban (emailben,
illetve postai címünkre megküldött levélben) vagy szóban (telefonon).
Alkalmazott jogszabályok
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a
mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi
előírásoknak megfelelően végzi:




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 helyezés (általános adatvédelmi rendelet), vagy más néven GDPR:
General Data Protection Regulation;(általános adatvédelmi rendelet), vagy más
néven GDPR: General Data Protection Regulation;
2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és
információszabadságról.

Panaszkezelés és további jogérvényesítési lehetőségek

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a személyes adatok kezelése a
jogszabályoknak megfelelően történjen.
Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén jogorvoslati lehetőségért
– amennyiben az Adatkezelő az Ön jelzése ellenére sem szünteti meg jogsértő
magatartását – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat,
alábbi elérhetőségein:
Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postai cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefonszám:

+3613911400

Email:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal:

www.naih.hu

Az adatkezelés célja
Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
A tombola szelvényen megadott személyes adatokat (név és település) a játékban
nyertesek kihirdetése során, valamint email címét külön hozzájárulása esetén az
Adatkezelő (társ)szervezésében megvalósuló eseményekről, kapcsolódó hírekről való
értesítések küldésére használjuk fel.
A kezelt adatok köre
A fent megjelölt adatkezelési célok során az alábbi személyes adatait kezeljük: név, email, lakóhely (csak a település neve pontos cím nélkül)
Adatkezelés jogalapja:
Önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés az EU általános adatvédelmi rendelete
(GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény (Infotv.) alapján.
Az adatkezelés időtartama
Az Ön személyes adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, az önkéntes
hozzájárulás visszavonásáig, illetve maximum 3 évig kezeljük.
Jogérvényesítés

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről. Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az
adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát az Ön
rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése automatizáltan történik,
úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott, Önre vonatkozó
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük. Kérésére azon személyes adatait,
amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, vagy más
jogalapunk, töröljük. Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett
esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk. Személyes adatainak
védelmével kapcsolatos kérdéseivel megkereshet minket a fenti elérhetőségeken. Saját
helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése ellen.

Kik ismerhetik meg az adatokat?
Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársak, a szervezet
megbízásából eljárók jogosultak.
Az adatkezelés biztonsága
Az általunk kezelt személyes adatok biztonsága érekében megteszünk minden olyan
technikai és szervezési intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy az adatok védettek
legyenek a véletlen törlés (megsemmisülés), a jogosulatlan felhasználás vagy
módosítás ellen.
Fentiekkel gondoskodunk arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne
férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne
módosíthassa vagy törölhesse azokat.
Az adatok továbbítása
Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkezők számára nem
adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez
előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól egy esetleges hatósági
vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.)
hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk
átadni. Ehhez az Ön külön hozzájárulása nem szükséges, mivel ez törvényben
meghatározott feladatunk.

Az emailes értesítések, tájékoztatók kiküldéséhez a Google, gmail levelező platform
szolgáltatásait vesszük igénybe, mely az Ön személyes adatait tárolhatja.
Az Adatkezelési tájékoztató felülvizsgálata és elérhetősége
Fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására,
amely indokolt lehet a vonatkozó jogszabályok vagy adatkezelési tevékenységünk, az
arra alkalmazott technológia megváltozása esetén egyaránt. Amennyiben a módosítás
az önkéntes hozzájárulása alapján kezelt személyes adatait is érinti, akkor erről
haladéktalanul tájékoztatjuk, s személyes adatai további kezelését felfüggesztjük
mindaddig, amíg ahhoz nem járul hozzá újra.
A mindenkori hatályos Adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatkezelő weboldalán.

