ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Ez az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) a 2021.10.28. napján megrendezésre kerülő
ÉrtékVagy! Konferencia elnevezésű rendezvény kapcsán (továbbiakban: Rendezvény) jött létre a
www.ertekvagykonferencia.hu weboldalon történő online regisztráció során megadott személyes
adatok kezelésével kapcsolatos és valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy Ön a
személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen
az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint
az Önt (továbbiakban: Résztvevő, Érintett) megillető jogosultságokkal.
Ön, a Rendezvényen való részvétellel elfogadja jelen Tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelenti, hogy
jelen Tájékoztatót elolvasta, a benne foglalt információkat tudomásul vette, az adatkezeléshez
hozzájárul.
Adatkezelő felhívja Résztvevő figyelmét, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor visszavonható!
Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a hozzájárulást a személyes adatai
kezelésére vonatkozóan, illetve amennyiben azok törlését kéri a Rendezvény napjával bezárólagosan,
úgy a Rendezvényre való belépését megtagadhatjuk.
Jelen Tájékoztatóval Adatkezelő AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU)
2016/679 RENDELETÉNEK 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 (a továbbiakban: GDPR) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek kíván
eleget tenni.

1. Az adatkezelő megnevezése (továbbiakban: Adatkezelő)
Cégnév: ERFO Alapítvány
Székhely: 1076 Budapest, Dózsa György út 48.
Adószám: 18038464-1-42
Nyilvántartási szám: 01-01-0003069
Elérhetőség: (név, e-mail): Szigeti Andrea, alapitvany@erfo.hu

2. Adatfeldolgozó(k) megnevezése (továbbiakban: Adatfeldolgozók)
Cégnév: Event & More Kft.
Székhely: 1113 Budapest, Csetneki utca 11. fszt. 1.
Adószám: 13116552-2-41

3. Az adatkezelés jogalapja és célja
A regisztráció és az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintett hozzájárulás.

4. Kezelt személyes adatok köre
Adatkezelő az online regisztráció során személyes adatokat - családi név, utónév, szervezet, beosztás,
e-mail cím, telefonszám és cselekvőképességre utaló választ – (továbbiakban: Személyes adat) kezel, az
Érintettel történő kapcsolattartás, tájékoztatás, előkészület és logisztikai felkészülések, valamint a
2021.10.28. napján megrendezésre kerülő Rendezvényen való részvétel miatt.
Adatkezelő a Résztvevők által megadott Személyes adatokat a fentiekben kifejtett célokon kívül más
célra nem használja fel, azt harmadik személy számára kizárólag az Érintett kifejezett, előzetes
beleegyezése alapján, illetőleg akkor kezeli vagy továbbítja, ha azt törvény vagy – törvény
felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli.

5. Az adatkezelés időtartama
Adatkezelő a Személyes adatokat a regisztrációt követő 1 évig őrzi. Az Adatfeldolgozó a Személyes
adatokat a rendezvényt követően 15 nappal törli minden általa kezelt eszközről, platformról.

6. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés
megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre
jelen Tájékoztatót.
Az Érintett 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 információkhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse, illetve egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy
hiányosan szereplő Személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Adatkezelő
megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani.
Amennyiben megítélése szerint a személyes adatainak való kezelése megsérti az adatvédelmi
szabályokat, jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Adatbiztonsági intézkedések
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Adatkezelőt
továbbá kötelezi arra adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne
hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák vagy törölhessék. A
fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik,
illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
Adatkezelő az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről
gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet,
ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig
véglegesen megsemmisíti azokat. Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex
naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi
felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.
Adatkezelő munkatársai és az Adatfeldolgozói számára a titoktartást is magába foglaló magas
biztonsági elvárásokat fogalmaz meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső
működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

8. Adatvédelmi incidens kezelése
Az Adatkezelő egy adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul, de legfeljebb az
adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a NAIH felé.
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az Érintett valamely alapvető jog
érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas kockázatú
adatvédelmi incidens), Adatkezelő az Érintettet az adatvédelmi incidensről haladéktalanul tájékoztatja.
Ha az Érintett közvetlen tájékoztatása csak az adatkezelő aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető,
az Adatkezelő az Érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást
bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja.

Kelt: Budapest, 2021.09.17.

