ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Mozgókép Fesztivál („Rendezvény”) 2022. június 9.-12. között Veszprémben, Balatonfüreden és
Balatonalmádiban kerül megrendezésre. Jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) a Magyar Mozgókép
Fesztiválon VIP vendégként történő részvétellel összefüggő adatkezelésről nyújt Önnek tájékoztatást a következők
szerint.

1. ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Neve:
Veszprém-Balaton 2023 Zrt.
Székhelye:
8200 Veszprém, Óváros tér 26.
Cégj.sz.:
19-10-500277
Adószám:
23701142-2-19
E-mail címe:
klaudia.kardos@veszprembalaton2023.hu
Telefonszáma
06 88 220 920
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bazsala Judit <judit.bazsala@quadron.hu>
(„VEB2023” vagy „Adatkezelő”)

2. KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDŐTARTAMA
Regisztráció Rendezvényre
A Rendezvény az Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. („NFI”) támogatásával a VEB2023 szervezésében
kerül megvalósításra. A Rendezvény színvonalának növelése érdekében az Adatkezelő célja, hogy a Rendezvényre
a szakma kiemelt szereplői („VIP Vendégek”) meghívásra kerüljenek és a VIP Vendégek részére magas
színvonalon biztosítsa az egyes eseményeken való részvételt, valamint a Rendezvény lebonyolítását. Erre
tekintettel a VIP Vendégek részére a regisztráció az NFI által a rendezvény regisztrációkra használt Eventival
szoftveren (https://www.eventival.com/) keresztül történik, azonban az NFI a Rendezvényre regisztráltak
adataihoz nem fér hozzá, azokra vonatkozóan nem végez adatkezelési műveleteket.
A VEB2023 az alábbi szervezetek („Szervezetek”) valamelyikétől kapta meg az Ön nevét, munkahelyi e-mail címét
és telefonszámát tartalmazó VIP listát („VIP Lista”):
•
•
•
•
•
•
•

Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna Komplett Fejlesztéséért Felelős Kormánybiztosi
Kabinet
Veszprém Önkormányzat
Balatonfüred Önkormányzat
Balatonalmádi Önkormányzat
Filmügyi Kormánybiztosi Kabinet
NFI
VEB2023 saját PR lista

Amennyiben Ön konkrét információt kér arra vonatkozóan, hogy melyik Szervezet adta meg az Ön elérhetőségét,
úgy a klaudia.kardos@veszprembalaton2023.hu e-mail címen lépjen velünk kapcsolatba.
A VIP Listán szereplő e-mail címekre kiküldött meghívó alapján Önnek lehetősége van regisztrálni a Rendezvényre
az Eventival szoftver használatával. A regisztrációval Önnek létrejön az Eventival profilja („Profil”).

A Profilon keresztül Önnek lehetősége van regisztrálni az egyes eseményekre, illetve a Profilján keresztül fogja
tudni nyomon követni az egyes események kezdő időpontját, a szállással és utazással kapcsolatos információkat.
Továbbá a Profilba Önnek lehetősége van feltölteni különböző adatokat (pl. fotó, végzettség, szakmai információ).
Ezek kitöltése NEM szükséges a regisztrációhoz, ez lehetőségként szolgál az Ön számára a szakmai
bemutatkozásra, továbbá az Adatkezelő jogosult felhasználni a Rendezvény népszerűsítése céljából (pl.
Rendezvény népszerűsítése a Facebook oldalon keresztül).
A Profilon keresztül Önnek lehetősége van értesülni más szakmai rendezvényekről, eseményekről.
Az alábbi adatok kezelése történik a következők szerint:
KEZELT ADATOK
KÖRE

ADATKEZELÉS CÉLJA

VIP
vendégek
VIP
listán meghívása
a
szereplő adatok: Rendezvényre
Ön
neve,
munkahelyi email
címe,
telefonszáma

Rendezvényre
történő
regisztráció
során megadott
adatok:
Az Ön neve és email címe
A Profilban
megjelenített
Rendezvénnyel
kapcsolatos
információk:
regisztrált
eseményekkel
kapcsolatos
információk,
szállás,
transzferre
vonatkozó
információk
A Profilban
megadható
egyéb adatok: az
Ön
telefonszáma
postacíme,
neme, születési
ideje,
állampolgársága,
fényképek,

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
A GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pontja
szerint
a
VEB2023 ahhoz
fűződő
jogos
érdeke, hogy a
Rendezvényre a
Szervezetek által
megjelölt
VIP
vendégeket
meghívhassa.
A GDPR 6. cikk
(1)
bek.
a)
pontja szerint az
Ön
hozzájárulása.

ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA
• A Rendezvény végét
követő 30 napig

•

Az Ön Profiljának Eventival Szoftver
törléséig.
Ön
a
Profiljának a törlését a
fenti
e-mail
elérhetőségeken
keresztül tudja kérni.

•

Az Ön Profiljának Eventival Szoftver
törléséig.
Ön
a
Profiljának a törlését a
fenti
e-mail
elérhetőségeken
keresztül tudja kérni.

•

Rendezvényre
történő regisztráció

•

Rendezvény magas
színvonalon
való
megvalósulása

A GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pontja
szerint
az
Adatkezelő
ahhoz
fűződő
jogos
érdeke,
hogy
a
Rendezvényt
magas
színvonalon
bonyolítsa le.

Filmes szakmai múlt
ismertetésén keresztül
az Ön és a Rendezvény
népszerűsítése

A GDPR 6. cikk
(1) bek. f) pontja
szerint
az
Adatkezelők
ahhoz
fűződő
jogos
érdeke,
hogy
a
Rendezvényt,
vagy
más
szakmai

Az Ön Profiljának a
törléséig, vagy az
egyes adat Ön általi
törléséig.
Önnek
bármikor lehetősége
van ezeket az adatokat
törölni.

ADATTÁROLÁS
HELYE
VEB2023
szerverén
elektronikus
formában

Eventival
Szoftver

végzettség,
egyéb
elérhetőségek ,
szakmájára,
szakmai
tevékenységére
és érdeklődésére
vonatkozó
információk.

eseményt
promótáljanak
azzal, hogy Ön a
Rendezvényen
részt vesz

1. ADATBIZTONSÁG
Az Adatkezelők a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírások szerint védik a rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat, így megfelelő intézkedésekkel védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen, ezen belül a személyes adatokat tartalmazó
adatbázisokhoz kizárólag azon munkatársainak engednek hozzáférést, akik az adatkezelési cél megvalósításában
részt vesznek, illetve hibaelhárítással kapcsolatos munkakörük miatt erre szükségük van.

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI
Az Ön Személyes adataihoz az Adatkezelő részéről az Adatkezelő munkavállalói férnek hozzá olyan mértékben,
amely a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges.
Ezen kívül az alábbi esetkörben szükséges lehet a Személyes adatok továbbítása egyes címzettek részére.

Címzettek

Eventival, s.r.o. (Praha 3 Žižkov, Seifertova 1527/16,
13000)
Sensation Event&Congress Kft.
(1012 Budapest, Attila út 133. 3.
em. 3a.)
Berill Reklámstúdió Szolgáltató
és Kereskedelmi Kft. (székhely:
8200 Veszprém, Vörösmarty tér
1.; adószám: 13454382-2-19)

A címzettek részére
átadott
személyes
adatok kategóriája

Az Eventival Profilban
szereplő adatok

A
címzett
kategóriája (ha
van ilyen)

Adatfeldolgozó

A címzett
tevékenység

által

végzett

A
regisztrációs
felület
(szoftver)
biztosítása
Adatkezelő részére
A Magyar Mozgókép Fesztivál
résztvevőinek regisztrációja; a
rendezvény megszervezése és
lebonyolítása
(különösen:
vendégek
helyszíni
regisztrációja és előzetes
tájékoztatása a rendezvénnyel
kapcsolatosan)

Az Adatkezelő a fent meghatározott adatokat más harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha az
adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.
4. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE
Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban felsorolt adatkezelések vonatkozásában különleges adatot nem kezel.

5. ÉRINTETTI JOGOK JELEN ADATKEZELÉS VONATKOZÁSÁBAN

5.1.A hozzáféréshez való jog
Ön a GDPR 15. cikke alapján bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az
Adatkezelők kezelik-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a
forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelők megkapták, 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 kérelme túlzó vagy egyértelműen megalapozatlan, Adatkezelő az általános adatvédelmi
rendelet 12. cikke (5) bekezdésének a) pontja szerint észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a
kérelem alapján történő intézkedést (GDPR 12. cikke (5) bekezdésének b) pontja).
5.2. A helyesbítéshez való jog
A GDPR 16. cikke alapján az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat az Ön kérésére helyesbíti vagy
kiegészíti.
5.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
A GDPR 17. cikke értelmében amennyiben Ön a személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelők azt indokolatlan
késedelem nélkül törlik:
•
•
•

Ha már nincs rá szükség arra a célra, amelyre eredetileg tárolták, vagy az adatkezelés jogszerűtlen,
Ha Ön visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja.
Jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján kezelt adatok tekintetében akkor, ha Ön
gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát, és az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező, kényszerítő erejű
jogos indoka.

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.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti a GDPR 18. cikke alapján az alábbi esetekben:
•
•

Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog
Ön a GDPR 20. cikke alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelők rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat megkapja, valamint arra is, hogy ezen adatokat az Adatkezelők egy másik
adatkezelőnek közvetlenül továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

5.6.

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikke alapján amennyiben az Önre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelők
vagy harmadik személy jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek f) pont), Ön jogosult tiltakozni az
adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelők nem kötelesek helyt adni, ha bizonyítják, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben; vagy az adatkezelés az Adatkezelők jogi
igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
5.7. Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályok, így különösen az GDPR rendelkezéseit, Önnek 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.
5.8. Érintett kérelmének megválaszolása
Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük, hogy a VEB2023-hoz
forduljon a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!
VEB2023 gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Ön bármely jogát gyakorolja és
ezzel kapcsolatban VEB2023-et megkeresi, VEB2023 az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de
legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Hatályos: 2022. április 11. napjától

