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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  
 

Kedves Regisztráló! 
 
Ezúton tájékoztatjuk Önt („Ön” vagy „Jelentkező”), hogy a Holtszezon Irodalmi Fesztivál („Fesztivál”) 2022. 
február 25- 27 között megtartásra kerülő rendezvényeire („Rendezvény”) történő előzetes online 
regisztráció során megadott személyes adatának a kezelése az alábbiak szerint történik.  
 
A Rendezvényről leiratkozni a következő e-mail címre küldött levélben lehetséges: ………………………………. 

 
 

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 
 

Cégnév: Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
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 
 

 
2. AZ ÉRINTETTI ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA 

 

KEZELT 
ADATOK KÖRE 

ADATKEZELÉS CÉLJA ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA 

ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

 

•  Az Ön 
neve. 
 

• A Jelentkezők 
számának 
felmérése. 

• A regisztráció 
sikerességének 
jelzése.  

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

• Az Ön neve a Rendezvény 
végén törlésre kerül, 
 

 
3. ADATBIZTONSÁG  

 
VEB2023 a személyes adatokat saját szerverén, jelszóval védve tárolja. 

 
4. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓ 

 
A Jelentkező személyes adataihoz VEB2023 Fesztivált szervező munkatársai, és igénybe vett önkéntesek 
férnek hozzá.  
 
A jelentkezés 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 
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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 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. 

 
5.2. A helyesbítéshez való jog 

 
A GDPR 16. cikke alapján a VEB2023 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, VEB2023 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. 
 

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 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. 

 
5.6. 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  

http://naih.hu/
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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. 

 
 
5.7. Érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidőt 

 
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. 

Amennyiben bármilyen jogát kívánja gyakorolni, vagy kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon 
hozzánk a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken!  


