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Adatkezelési tájékoztató 

A Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, 

Óváros tér 26.; továbbiakban “VEB2023”) 2021. március 3-6 között megrendezésre kerülő Utazás 

Kiállítás VEB2023 standjánál (“Kiállítás”) a résztvevők (“Résztvevő” vagy “Ön””) sajátos vizuális 

élmény megtekintésére vállalkozhatnak. Az élmény kapcsán potenciálisan felmerülő negatív 

következmények okán a részvétel feltételeként minden Résztvevő egy felelősségvállalási nyilatkozatot 

(“Nyilatkozat”) köteles elektronikus úton kitölteni, amelyben a beazonosításhoz alapvető 

szükségességű személyes adatot is köteles megadni. 

Továbbá Önnek lehetősége van feliratkozni a VEB2023 hírlevélre. Ön a személyes adatai megadásával 

és a checkbox kipipálásával tud feliratkozni a VEB2023 hírlevél szolgáltatására („Hírlevél”), amelynek 

keretében értesülhet az EKF Programmal kapcsolatos naprakész információkról. Amennyiben a quiz 

játékban részt kíván venni, úgy a Hírlevélre feliratkozással együtt a kérdésekre adott válaszait 

(„Válaszok”) is kezeljük.  

1. Adatkezelő neve, elérhetősége 

 

Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26. 

Weboldal: www.veszprembalaton2023.hu 

E-mail: info@veszprembalaton2023.hu 

Adatvédelmi kapcsolattartási cím: dpo@veszprembalaton2023.hu 

2. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK 

IDŐTARTAMA 

Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő 

Résztvevő neve, lakcíme 

A résztvevő 

felelősségvállalás 

alátámasztása az 

Élmény során 

Az adatkezelés 

jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bek. f) pontja 

alapján a VEB2023 

jogos érdeke az 

élménnyel kapcsolatos 

felelősségi kérdések 

tisztázásához 

a Kiállítás végétől 

számított 1 év, ezt 

követően VEB2023 

haladéktalanul a 

személyes adatokat 

véglegesen és 

visszaállíthatatlanul törli 

rendszereiből, 

archívumaiból.  

Kivéve amennyiben 

bármilyen hatósági vagy 

bírósági eljárásra kerül 

sor, ebben az esetben 

azokat az eljárás 

lezárultáig őrzi. 

 

Résztvevő e-mail neve és 

e-mail címe,  
Hírlevél küldés  

Az adatkezelés 

jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) 

pontja, az érintett 

hozzájárulása 

2024. december 31. 

napjáig, vagy az érintett 

hozzájárulásának a 

visszavonásáig. 

Quiz kérdésekre adott 

Válaszok (amennyiben a 

Hírlevélre feliratkozás 

mellett quiz játékban is 

részt vesz) 

Quiz játék lefolytatás 

Az adatkezelés 

jogalapja a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) 

pontja, az érintett 

hozzájárulása 

2024. december 31. 

napjáig, vagy az érintett 

hozzájárulásának a 

visszavonásáig 

 

3. ADATBIZTONSÁG  

VEB2023 a személyes adatokat saját szerverén, jelszóval védve tárolja. 

 

4. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 
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A Résztvevő felelősségvállalási nyilatkozatban meghatározott személyes adataihoz VEB2023 

Kiállításon résztvevő munkatársai, esetleges igényérvényesítés esetén VEB2023 jogi vezetője fér 

hozzá.  

VEB2023 a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére hatósági, bírósági eljárás 

esetén továbbítja. 

 

A hírlevél küldésére várhatóan 2022. év végétől kerül sor. A hírlevelek küldéséhez VEB2023 

adatfeldolgozót vehet igénybe, akinek személyéről az érintetteket annak kiválasztása és megfelelő 

adatfeldolgozói megállapodás megkötését követően az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.  

 

 

5. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE 

VEB2023 jelen adatkezelés során különleges adatot nem kezel. 

 

6. ÉRINTETTI JOGOK JELEN ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBAN 

6.1. A hozzáféréshez való jog  

Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatait a VEB2023 kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait 

közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a VEB2023 megkapta, a megőrzési időtartamot, az 

adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek 

való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés 

joga gyakorlása során Ön arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje. Amennyiben az Ön 

hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait 

vagy szellemi tulajdonát, a VEB2023jogosult az Ön kérelmének teljesítését szükséges és arányos 

mértékben megtagadni.  

A hozzájárulás visszavonásához való jog 

 

A Hírlevél küldés és a Válaszok tekintetében Ön jogosult bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott 

hozzájárulását, mivel az adatkezelés az Ön beleegyezésén alapul, azonban ez nem érinti a hozzájárulás 

visszavonását megelőző és a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A 

hozzájárulást az e-mailről való leiratkozásra kattintva vagy a fentiekben meghatározott postai vagy e -

mail címekre küldött nyilatkozattal tudja visszavonni. 

6.2. A helyesbítéshez való jog 

A GDPR 16. cikke alapján a VEB2023 az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti 

vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, VEB2023 felhívhatja Önt, 

hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa VEB2023 számára. 

6.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön visszavonta a személyes adatainak kezeléséhez adott 

hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a VEB2023 az(oka)t indokolatlan késedelem 

nélkül törli.  

Az adatok nem törölhetőek, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; 

c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
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6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben: 

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy VEB2023 ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

• az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

6.5. A tiltakozáshoz való jog 

A GDPR 21. cikke alapján amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja VEB2023 vagy 

harmadik személy jogos érdeke (jelen esetben a Nyilatkozatban foglalt adatok tekintetében), Ön 

jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak VEB2023 nem köteles helyt adni, ha 

VEB2023 bizonyítja, hogy  

• az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy  

• az adatkezelés VEB2023 jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódik. 

 

6.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Ön a GDPR 20. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által VEB2023 rendelkezésére 

bocsátott személyes adatokat megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat a VEB2023 egy másik 

adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 

6.7. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy VEB2023 általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos 

adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, jogában áll illetékes adatvédelmi 

felügyeleti hatóságához panasszal fordulni. Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) lehet panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/ 

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

Telefon: +36 (1) 391-1400  

Fax: +36 (1) 391-1410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Továbbá a GDPR és az Info tv. szabályai szerint bírósághoz fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit 

a GDPR III. és VIII Fejezete, illetve Info tv. 23. § rendelkezései tartalmazzák. 

 

7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS 

Adatkezeléseink során automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás nem történik. 

 

9. ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐT 

http://naih.hu/
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A VEB2023 gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát 

gyakorolja és ezzel kapcsolatban VEB2023et megkeresi, VEB2023 az ilyen kérelmekre indokolatlan 

késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon 

hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!  

 


