Adatkezelési tájékoztató
az „INDIGO” szakmai nappal összefüggő adatkezelés tárgyában
Az „INDIGO Ipari Digitalizációs Szakmai Nap regisztráció” megnevezésű kérdőívvel (a továbbiakban:
Kérdőív) összefüggésben általunk, azaz az EPIC InnoLabs Nonprofit Kft. (székhely: 1111 Budapest,
Kende utca 13-17.; a továbbiakban: Társaságunk vagy Adatkezelő) által végzett adatkezelés
szabályairól és körülményeiről kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önöknek mint a Kérdőív
kitöltőinek (a továbbiakban: Ön(ök) vagy Érintett(ek)):
1. Irányadó jogszabályok
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az általunk a Kérdőívvel összefüggésben végzett adatkezelésre a hatályos
európai uniós és magyar jogszabályok, így elsősorban az alábbi jogszabályok irányadók:
•

•
•
•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR);
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Infotv.);
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.); valamint
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai és állásfoglalásai.

2. Az Adatkezelő adatai
Név: EPIC InnoLabs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1111 Budapest, Kende utca 13-17.
Cégjegyzékszám: 01-09-326232
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26362430-2-43
Képviseletre jogosult személy: Dr. Kádár Botond Géza ügyvezető
Telefonszám: [+36-1-279 6217]
E-mail cím: [botond.kadar@epicinnolabs.hu]
3. Fogalom-meghatározások
•

•

•

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük
korlátozása céljából. A személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

•

•
•

•

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az európai uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adattovábbítás: a személyes adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson
alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést
félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő
személyes adatok kezeléséhez.
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett
módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online
azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

4. Az Adatkezelés alá eső adatok köre
4.1. Tájékoztatjuk, hogy a Kérdőívet Társaságunk vagy valamelyik üzleti partnerünk (a továbbiakban:
Partner) küldi meg az Ön e-mail címére. Kifejezetten nyilatkozunk, hogy Társaságunk vagy Partnerünk
jogalappal kezeli azt az e-mail címet, amelyre az Ön részére megküldjük Kérdőívünket. Amennyiben
nem Társaságunk, hanem valamely Partnerünk küldi meg a Kérdőívet az Ön részére, és ezen adatot Ön
a Kérdőív kitöltése során nem bocsátja rendelkezésre, úgy ezen adatot Társaságunk nem fogja kezelni.
4.2. Amennyiben Ön anonim módon tölti ki Kérdőívünket, úgy Társaságunk nem fogja tudni az Ön
személyes adatait kezelni, azaz nem lesz lehetőségünk Önt a rendezvényünkön résztvevőként
köszönteni.
4.3. Az Érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Rendezvényen való részvétel során az Adatkezelő
fényképeket és audio-, illetve videofelvételeket készítsen róla, amely felvételek PR/promóciós vagy
egyéb, az Adatkezelő tevékenységi köréhez kapcsolódó tevékenység céljából szabadon felhasználásra
kerülhetnek, és azokért az Érintettet semmilyen díjazás nem illeti meg. Érintett tudomásul veszi, hogy
a róla készített felvételek az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezik, így a hozzájuk fűződő szerzői jogok
az Adatkezelőt illetik meg.
4.4. Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az alábbi személyes adatokat kezelheti:
- név,
- beosztás,
- munkáltató neve és címe,
- számlázási név, cím,
- számlázáskor használandó adószám,
- audiovizuális felvételek
- telefonszám,
- e-mail cím.

4.5. Társaságunk kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Kérdőív kitöltésével összefüggésben más
személyes adatok kezelésére is sor kerül, a kezelt adatok köréről és az adatkezelés körülményeiről
kifejezetten tájékoztatjuk az Érintetteket.
5. Az Adatkezelés jogalapja
5.1. Az Adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.
5.2. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ez esetben Társaságunk
haladéktalanul törli az Ön személyes adatait.
5.3. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
6. Az Adatkezelés célja
6.1. Az Érintettek nevét a kitöltő személy azonosítása, más kitöltőktől való megkülönböztetés céljából
kezeljük.
6.2. Az Érintettek beosztását abból a célból kezeljük, hogy megértsük, hogy egyes cégeknél milyen
beosztásban dolgozó személyek érdeklődnek rendezvényünk iránt. Ezen ismeretek segítenek minket a
rendezvény előadásainak és demonstrációinak optimalizálásában.
6.3. Az Érintettek munkahelyét számla kiállítás céljából kezeljük.
6.4. Az Érintettek telefonszámát és e-mail címét a rendezvény részleteivel kapcsolatos megkeresések
céljából kezeljük.
6.5. Társaságunk kifejezetten vállalja, hogy az Érintettek személyes adatait a jelen tájékoztató 6.1-6.4.
pontjaiban foglaltaktól eltérő célokra nem használja fel.
7. Az Adatkezelés módja
A Kérdőív kitöltése során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a Társaság szerverén kerülnek
tárolásra, amelyhez kizárólag a Kérdőív és az INDIGO Ipari Digitalizációs Szakmai Nap lebonyolításával
érintett munkatársaink rendelkeznek hozzáféréssel.
8. Az Adatkezelés időtartama
A Kérdőív kitöltése során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, de legfeljebb 2020. december 30. napjáig kezeljük, ezt követően töröljük.
9. Adatfeldolgozás és adattovábbítás
9.1. Társaságunk az adatok kezelése során igénybe vehet adatfeldolgozókat, azonban Társaságunk
vállalja, hogy gondoskodik arról, hogy az adatfeldolgozó a hatályos jogszabályokban és a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint végezze adatkezelési tevékenységét.
9.2. Társaságunk a személyes adatokat kizárólag az Érintettek hozzájárulása esetén továbbítja
harmadik személyek számára.

10. Az Érintettek jogai
Tájékoztatjuk, hogy a jelen fejezetben felsorolt és részletezett jogok illetik meg Önöket a Társaságunk
által folytatott adatkezeléssel összefüggésben.
10.1.

A tájékoztatáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos információkról legalább jelen Tájékoztató
szerinti részletességgel tájékoztatást kapjon az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő köteles a tájékoztatást a
tájékoztatás iránti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 (harminc)
napon belül megadni az Érintett részére.
10.2.

A hozzáférési jog

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és
adatkezeléssel összefüggő információkhoz (az érintett személyes adatok kategóriái és a jelen
tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel összefüggő további információk) hozzáférést kapjon.
10.3.

A helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan adatokat, és arra, hogy az Adatkezelő az Érintett hiányos személyes adatait
kiegészítse.
10.4.

A törléshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a. az Érintett személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b. az Érintett visszavonja személyes adatainak kezelésének jogalapját képező hozzájárulását, és
az Adatkezelő által történő adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c. az Érintett a jelen tájékoztató 10.7. pontja szerint tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
10.5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát;

b. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
vagy
d. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
10.6.

Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult
arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az
Adatkezelő, ha:
a. az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az
Érintett fél; és
b. az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy –
ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
10.7.

A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak Adatkezelő vagy más harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) érdekében történik, az Érintett
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
ellen. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
11. Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az általa kezelt adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, így különösen megvédi ezen adatokat a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az Érintett személyes adatainak biztonsága érdekében az Adatkezelő vállalja, hogy valamennyi,
személyes adatok kezelésében érintett munkavállalójával betartatja a jelen Tájékoztatóban
meghatározott adatvédelmi rendelkezéseket.
12. Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben Ön a Társaságunk által folytatott adatkezeléssel összefüggésben panasszal kíván élni, azt
megteheti a jelen Tájékoztató 1. pontjában található elérhetőségeinken.
Tájékoztatjuk, hogy panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben úgy véli, hogy adatkezelésünkkel megsértettük az Ön jogait, úgy
bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett
választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is
megindítható.

