ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Kedves Regisztráló!
Ezúton tájékoztatjuk Önt („Ön” vagy „Jelentkező”)
1) a 2022. május 3-4 napokon a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a
Magyar Nemzeti Múzeum közös szervezésében megrendezésre kerülő örökségvédelmi
konferenciára („Rendezvény”) történő előzetes online regisztráció során megadott személyes
adatainak a kezeléséről; továbbá
2) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek kezeléséről; valamint
3) a VEB2023 és/vagy az MNM hírlevélre („Hírlevél”) történő feliratkozással megvalósuló adatkezelésről.
1.

ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság („VEB2023”)
Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 26.
Cégjegyzékszám: 19-10-500277
Adószám: 23701142-2-19
Képviseli: Markovits Aliz vezérigazgató
Weboldal: www.veszprembalaton2023.hu
E-mail: info@veszprembalaton2023.hu
És
Cégnév: Magyar Nemzeti Múzeum („MNM”)
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.
Adószám: 15321226-2-42
Képviseli: L. Simon László főigazgató
Weboldal: https://mnm.hu/hu
E-mail: info@mnm.hu

VEB2023 és MNM együttesen, mint adatkezelők („Adatkezelők”) szerepelnek.
2.
I.

AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA
Regisztráció Rendezvényre

A Rendezvényre csak regisztrált személyek léphetnek be, ennek megfelelően minden résztvevőnek – ideértve az
előadói minőségben résztvevőket is - regisztrálni szükséges. A regisztráció során Önnek lehetősége van arra,
hogy kiválassza, hogy hallgatóságként (“Hallgatóság”) vagy az MNM-el kötött szerződés alapján előadóként
(“Előadó”) vesz részt a Rendezvényen.
A Rendezvény egy szakmai rendezvény, amelynek célja, hogy a szervezetek szakmai, tudományos
együttműködését támogassa, és regionális, országos és nemzetközi szinten is szélesebb körű szakmai
együttműködést szolgáljon. Ennek megfelelően a Rendezvényen a témakörrel kapcsolatos szakmai szervezetek
képviselőire számítanak a szervezők. Továbbá egy több helyszínen megvalósuló Rendezvényről van szó. Az
eseménnyel kapcsolatos logisztikai feladatok (egyik helyszínről másikra történő eljutás), valamint a
kapcsolatépítés koordinálásán keresztül a Rendezvény magas szakmai színvonalának biztosítása érdekében a
regisztráció során az alábbi személyes adatok megadását kérjük.
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KEZELT
KÖRE

ADATOK

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA
•

A Rendezvényt követő 30. nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
haladéktalanul törlésre kerül.
Kivéve amennyiben hírlevélre
feliratkozott. Ez esetben a 3.
pontban
foglaltak
az
irányadók.
A Rendezvényt követő 30. nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
haladéktalanul anonimizálásra
kerül. A VEB2023 ezt az adatot
anonim módon statisztikai
célból kezeli.
A Rendezvényt követő 30. nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
haladéktalanul anonimizálásra
kerül. A VEB2023 ezt az adatot
anonim módon statisztikai
célból kezeli.
A Rendezvényt követő 30.nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
törlésre kerül.
Kivéve amennyiben hírlevélre
feliratkozott. Ez esetben a 3.
pontban foglaltak az irányadók
A Rendezvényt követő 30. nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
törlésre kerül.

•

Rendezvényre
történő
regisztráció
és
a
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása

Az Ön által képviselt
Intézmény

•

Rendezvényre
történő
regisztráció
és
a
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása,
a
kapcsolatépítés segítése
érdekében.

A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

•

Az Ön lakóhelye,
tartózkodási helye

•

Rendezvényre
történő
regisztráció
és
a
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása, elsősorban
a kapcsolatépítés segítése
érdekében.

A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

•

Az Ön e-mail címe

•

A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

Az Ön telefonszáma

•

Az Ön igénye buszos
szállításra vagy
kerékpár
igénybevételére

•

Rendezvényre
történő
regisztráció
és
a
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása
azáltal,
hogy az e-mail címre
kerülnek kiküldésre az
eseménnyel kapcsolatos
tájékoztatások.
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása.
A
telefonszám
megadása
csak Előadói minőségben
regisztrálóknál szükséges, a
Rendezvény során való
kapcsolattartás érdekében.
Rendezvény
magas
szakmai színvonalon való
megvalósulása, a logisztikai
feladatok
segítése
érdekében.

Az Ön neve

A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

A GDPR 6. cikk
(1) bek. a)
pontja szerint
az
Ön
hozzájárulása.

A Rendezvényt követő 30. nap
végéig,
vagy
az
Ön
hozzájárulásának
visszavonásáig. A Rendezvényt
követő 30. nap elteltével
törlésre kerül.

Előadók esetében a fentiekben meghatározottól eltérően az MNM-el létrejött szerződés alapján az MNM
fentiektől eltérő ideig kezelheti a személyes adatokat.
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A

Rendezvényről

leiratkozni

a

következő

e-mail

címre

küldött

levélben

lehetséges:

adatvedelem.kulso@veszprembalaton2023.hu
II.

Kép- és hangfelvétel

A Rendezvényen kép-és hangfelvétel („Felvétel”) készül, az így keletkezett személyes adatok kezelésére is jelen
tájékoztató tartalmaz rendelkezéseket.
KEZELT ADATOK
KÖRE
•

III.

Érintettekről
kép-és
hangelvétel
(„Felvétel”)

ADATKEZELÉS CÉLJA
VEB2023
népszerűsítse
a
„Veszprém Európa Kulturális
Fővárosa
2023”
projektet
(„Projekt”) különösen, de nem
kizárólagosan
a
Felvételek
felhasználásával
készült
összefoglalókban, a Projektet
népszerűsítő, illetve bemutató
videókban,
illetve
ezek
közzététele a VEB2023 YouTubecsatornáján,
közösségi
oldalakon,
illetve
saját
weboldalán
keresztül
a
nyilvánosság számára, továbbá
pályázatokon és kampányokban,
illetve
egyéb,
a
Projekt
népszerűsítésére
alkalmas
fórumokon

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
Az
adatkezelő
GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének
f)
pontja alapján a
közérdekből
megvalósuló
Projekt
népszerűsítéséhez,
a
köz
tájékoztatásához
fűződő
jogos
érdeke

ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA
2024. december
31. napjáig

Hírlevél

Ön a regisztráció során hírlevélre vonatkozó megfelelő checkbox kipipálásával tud feliratkozni a hírlevél
szolgáltatására, kiválasztva, hogy a VEB2023 és/vagy az MNM hírlevelére kíván feliratkozni.
KEZELT
KÖRE

ADATOK

Ön neve és e-mail
címe,

3.

ADATKEZELÉS CÉLJA

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Hírlevél küldés

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, az
érintett hozzájárulása

ADATTÁROLÁS
IDŐTARTAMA
2024. december
31. napjáig, vagy
az
Ön
hozzájárulásána
k
a
visszavonásáig.

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.
4.

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓ
A Résztvevők személyes adataihoz VEB2023 és MNM Rendezvényt szervező munkatársai, és igénybe vett
önkéntesek férnek hozzá.
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Regisztráció a Typeform szolgáltatás igénybevételével történik, melyhez a következő adatfeldolgozót veszi
igénybe a VEB2023:
TYPEFORM SL
székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 - Barcelona (Spain),
adószám: C.I.F. B65831836.
e-mail: support@typeform.com
A VEB2023 a Felvételek felhasználási céljának megvalósításához adatfeldolgozóként harmadik személyt is
igénybe vehet. Ezen harmadik személyek tevékenysége az adatkezelési cél megvalósításához szükséges vizuális
anyagokra vonatkozó munkákra terjed ki, önmaguk nem kezelik vagy rögzítik a személyes adatokat, hanem a
VEB2023 utasításai szerinti műveletekhez használják azokat (pl. videó készítése, vágása, szerkesztése). Továbbá
a Felvételekből készült promóciós anyagokat VEB2023 YouTube-csatornáján, közösségi média felületein, illetve
saját weboldalán, illetve a Projekt népszerűsítésére igénybe vehető fórumokon teszi közzé.
A VEB2023 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.
Az MNM a hírlevelek küldéséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
MailChimp (Intuit Ltd.)
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: privacy@mailchimp.com

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 az alábbiak szerint:
•

•

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, vagyis
amennyiben a Felvételen más érintettek is felismerhetőek, Adatkezelő harmadik felek jogainak
védelme érdekében technikai intézkedéseket (például képszerkesztés, ezen belül elfedés vagy
eltorzítás) foganatosít.
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 törli:
•
•

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.
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•

A Felvételek 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
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legkésőbb 30 napon belül válaszol és az érintetti jogok megfelelő érvényesítése érdekében megteszi a szükséges
intézkedéseket az MNM-nél is.
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