
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról valamint Az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön által megadott személyes adatok 
kezeléséről:   A Forgalmazók az Egészségért Szövetség (továbbiakban: Adatkezelő) esemény szervezési tevékenységével 
kapcsolatban kezeli a jelentkezők, regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag ennek teljesítése céljából, a 
Résztvevők tájékoztatása, kapcsolattartás és az eseményen történő részvétel biztosítása érdekében. Az Adatkezelő csak 
olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére 
alkalmas. Az adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható 
módon védi a jelentkezők személyes adatait. 

1. Kötelező adatok: Adatkezelés a jelentkezési lap beküldésétől a rendezvény zárását követő 15 napig 

Adatkezelés célja: a regisztrációhoz kötött szolgáltatás jogosultjának azonosítása, reklamáció kezelés 

Adatkezelés jogalapja: szervező jogos érdeke 

Adatkezelés időtartama: a jelentkezés beküldésének dátumától (az adatok keletkezésétől) – 2020 

november 13-ig* 

Adatok köre: név, e-mail cím,  

* ha nem fogadja el, a jelentkezés érvénytelen, a rendezvényen nem vehet részt. 

Az adatokat Adatkezelő az Adatfeldolgozó, a videokonferencia sugárzását biztosító szolgáltató részére 

továbbítja.  

* technikai, technológiai követelmény, ha nem fogadja el, a rendezvényen nem tud részt venni 

Adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója  

 

2. Önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok: Adatkezelés a jelentkezési lap beküldésétől 
visszavonásig 

Adatkezelés célja: a rendezvény utókövetése, új képzési és továbbképzési ajánlatok, 

Adatkezelés jogalapja: szervező érdeke 

Adatkezelés időtartama: a jelentkezés beküldésének dátumától (az adatok keletkezésétől) visszavonásig.  

Adatok köre: 1-es pontban szereplő adatok és telefonszám, képviselet, vállalkozás neve, címe 

A regisztrált felhasználó kérelmezheti az adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak 
helyesbítését vagy személyes adatainak törlését. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét adatkezelő jogosnak találja, akkor 
haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében. Ha az adatok törlése az 
adatkezelési határidőn belül jogszabályba ütközik, az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 14 napon belül 
válaszol. 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát 
polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 
http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html 
 

Budapest, 2020. 10.05. 
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