ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az Adatkezelő által szervezett TEDxNagykanizsa programmal összefüggésben
folytatott adatkezelésről

A TEDxNagykanizsa programja 2020. szeptember 18-án
valósul meg
1.

Preambulum

Az alábbi Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Muzsiketi kft. (székhely: székhely: 8648
Balatonkeresztúr, Őrház utca 1. Cégjegyzékszám: 14 09 316851) (továbbiakban: Adatkezelő)
ismertesse Önnel a TEDxNagykanizsa, TED-szellemiségű eseményhez kapcsolódó
marketingkommunikációs aktivitásával összefüggésben kifejtett adatkezelési műveleteit
megfelelve
-

-

2.

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes
személyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentörténővédelmérőlésazilyenadatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi
Rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR) előírásaiban,és
a hatályos magyar jogszabályokbanfoglaltaknak.

Adatkezelő

A Muzsiketi kft. adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési
Tájékoztatóban ismertetett adatkezelései tekintetében. Adatkezelő elérhetőségei: telefon:
+3630 1741860, e-mail:tedxnagykanizsa@outlook.hu
Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait és
adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek
alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános
Adatvédelmi Rendelet előírásaira.
Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
tedxnagykanizsa@outlook.hu

3.

3.1.

TEDxNagykanizsa
lebonyolításával,

esemény,
rendezvény
szervezésével,
értékelésével kapcsolatban végzett adatkezelés

Azadatkezeléscélja

Adatkezelő rendezvényének ,a TEDxNagykanizsának(továbbiakban együttesen: esemény) célja a zalai
emberek által összegyűjtött tudás és tapasztalat megosztása, bemutatása, előadóinak népszerűsítése. Az
események megszervezése, előkészítése, lebonyolítása, értékelése céljából kezeli az általa szervezett
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eseményekre történő regisztrációkor megadott adatokat, a kapcsolattartói adatokat, esetenként a
részvételhez kapcsolódó adatokat, valamint az eseményen valórészvételt követően adott értékelést.
Az adatkezelés célja továbbá az eseményt követően az előadások megjelenítése
awww.TED.com weboldalon az előadókról, előadásokról tájékoztatás nyújtása, valamint az
esemény népszerűsítése, hitelességének, szakmai színvonalának kommunikálása érdekében. A
kezelt adatokköre
Adatkezelő alábbiakban felsorolt adatokat kezeli:
regisztrált személy neve, beosztása, e-mailcíme, telefonszáma
b) az eseményre jelentkezés ténye, a hozzájárulás ténye, a részvétel dátuma,formája,
c) az eseményen részt vevő magánszemélyek képmása fotó vagy videóformájában,
d) az eseményt követően adottértékelés.
a)

Érintettekköre
Az eseményekre jelentkező, regisztráló vagy az eseményen megjelenő magánszemélyek. Az
eseményeken résztvevő magánszemélyek, akikről képmás felvétel készül és azt az Adatkezelő
felhasználja.
3.2.

3.3.

Azadatkezelésjogalapja

Adatkezelő jelen Tájékoztató 3.2. pontjában ismertetett adatkezelése az érintett hozzájárulásán
(GDPR
6. § (1) a) pont) nyugszik. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a
hozzájárulást megelőzően jogszerűen folytatott adatkezelést. Az adatok az Az adatokat az
eseményre való jelentkezéskor az érintett adja meg, valamint az eseményre jelentkezéskor és
részvételkor, vagy azzal összefüggésben keletkeznek az érinett tájékoztatását követően.
Amennyiben az adatokat az érintett nem kívánja megadni, úgy a meghirdetett eseményre
jelentkezés folyamatában nem tud részt venni.
Ha az érintett nem kíván fotó- vagy videó felvételen szerepelni, úgy ezt az adatkezelés
megkezdése előtt vagy azzal egyidejűleg tudja jelezni.
Tájékoztatjuk, hogy az adatok gyűjtése, kezelése, tárolása kizárólag a 3.1. pontban megjelölt
célok érdekében történik.

3.4.

Az adatok forrása

Az adatok az eseményre történő regisztráció során az érintett adja meg, valamint az
eseményre jelentkezéskor és részvételkor keletkezik. Ha az adatokat az érintett nem kívánja
megadni, úgy a meghirdetett eseményen nem tud részt venni.
3.5.

Azadatokhoz hozzáférés,tárolás

Adatkezelő különös gondot fordít arra,hogy az eseményeken való részvételhez kapcsolódó
adatokhoz kizárólag az adott feladat ellátásáért felelős szervezeti egység jogosultsággal rendelkező
munkatársai, megbízottjai férjenek hozzá.
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A személyes adatok tárolására Adatkezelő saját informatikai rendszereit használja. A
tedxnagykanizsa.com weboldal és a weboldalon megjelenő un. jelentkezési lapok
működtetésében a Google szervereit használja. A weboldalon megjelenő jelentkezési lapon
keresztül megadott adatok adatfeldolgozó által biztosított tárhelyen is elmentésre kerülnek.
A papír alapú adatok tárolása Adatkezelő képzési helyszínein történik biztonságos
körülmények között.

3.6.

Az adatkezelés tartama

Az Adatkezelő a 3.2. a), b) és c) pontjában meghatározott személyes adatokat 2021. október
31. napjáig, amennyiben a 3.2. d) pontban meghatározott személyes adatok gyűjtésére is sor
kerül, akkor valamennyi adat az esemény értékelésének beérkezését követő 30 napig
tárolódik.

3.7.

Azadatoktovábbítása

Adatkezelő a kezelt adatokat nem továbbítja, másnak nem adja át.
A felvételek nyilvánosságra hozatala érdekében Adatkezelő a felvételek elkészítésében,
szerkesztésében, vizuális megjelenítésében közreműködő adatfeldolgozóként eljáró
partnereket vehet igénybe külön szerződés alapján.

4.

Az adatok bizalmassága ésbiztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében
megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos
adatkezelést elősegítő intézkedést.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket
hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
informatikai eszközöket úgy választja meg és működteti, hogy a kezelt adatok
5.

kizárólag az arra feljogosított számára legyenekhozzáférhetők,
a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek szerverszintű és alkalmazás
szintű védelmi eljárásokrévén,
az adatok változatlansága és a változtatások igazolhatósága biztosítottlegyen,
az adatok rendelkezésre álljanak az adatkezelés teljes tartamaalatt.

Az Önt megilletőjogok

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapjána tedxnagykanizsa@outlook.hu emailcímen érvényesíthetiaz Önt
megillető jogokat, amely alapján – a jogszabályban megjelölt keretek között-:
a)

hozzáférést kérhet az Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15.cikk)

b) tájékoztatást

kérhet az adatkezelés főbbj ellemzőit (célja,kezeltadatokköre,bevontadatfeldolgozók,
adatkezelés tartam) illetően; (15.cikk)
c)

bármikor visszavonhatja hozzájárulását; (7. cikk(3)

kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16.cikk)
c)

d)

kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17.cikk)
kérheti az adatok használatának korlátozását (18.cikk)

, kérheti azt, hogy az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatokat széles körben
használt,
géppel
olvashatóformátumbanmegkapjavagymásikadatkezelőszámáraközvetlenültovábbítsuk(20.cikk);
e)

tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti
hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77.cikk).
f)

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság. (Budapest, 1125, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást
indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az Ön
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékelőtt.

6.

Kapcsolat

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel,
tedxnagykanizsa@outlook.hu emailcímen.

kéréseivel

kérjük,

forduljon

hozzánk

a

Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki 2020. május 25-én. Az Adatvédelmi
tisztviselő elérhetősége: tedxnagykanizsa@outlook.hu
Az Ön megkeresésére tájékoztatás kérése esetén legfeljebb 30 napon belül, az Ön által
megadott elérhetőségen válaszolunk.
Adatkezelési
Tájékoztatónk
mindenkor
aktuális
változata
https://tedxnagykanizsa.com/adatvedelmi-tajekoztato-2020/ oldalon

Ladányi István Tibor
A Muzsiketi kft tulajdonosa

hozzáférhető

a

