ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztatónak az a célja, hogy a honlap Üzemeltető (Adatkezelő) társaság tájékoztassa a
honlapjára látogatókat, regisztrálókat az általa szervezett konferenciák résztvevőit, a személyes adatok és
információk kezeléséről és védelméről, az érintett jogairól.
A honlap Felhasználó (egyben:Érintett) által megadott személyes adatok kezelése és tárolása során az
Adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelemről szóló 2016/679 rendelete, az
Információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény, az
adatvédelmi hatóság(NAIH) állásfoglalásai és a jelen Tájékoztató figyelembevételével jár el.
Az Adatkezelő az érintett hozzájárulásával, önkéntesen megadott adatokat célhoz kötötten, bizalmasan
kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.
A honlap használata során, a regisztráció előtt kérjük, szíveskedjen megismerni a jelen Tájékoztatóban
foglalt a rendelkezéseket, mivel a regisztráció esetén azok- egyoldalú nyilatkozattal- elfogadottnak
tekintendők, meghatározva az adatkezeléssel, adatvédelemmel kapcsolatban a felek jogait és kötelezettségeit
az adatkezelés jogalapját, célját, a kezelt adatok körét, az adatvédelmi incidens eseteit és a jogérvényesítési
lehetőségeket.
Az Adatkezelő vállalja, hogy a weboldalának üzemeltetésével és a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése
megfelel a mindenkori a hatályos uniós és a magyar szabályozásnak.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztatóban foglalt szabályokat. Az adatkezelő
fenntartja magának a mindenkori jogot a tájékoztató megváltoztatására, de kötelezettséget vállal annak
nyilvánosságra hozatalára és közzétételre.
1./A honlap Üzemeltető társaság adatai:
Cégnév: Expert Event Hungary Kft.
Székhely: 6750 Algyő, Kastélykert u. 126/3.
Cégjegyzékszám: 06-09-025125
Adószám: 26682202-2-06
Képviseli: Gilicze Edina ügyvezető
Adatvédelmi ügyekben kapcsolattartásra jogosult személy: Gilicze Edina
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIHElérhetőségek: e-mail: info@szfn.hu
telefon: +36203535067
2./Értelmező rendelkezések:
2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
2.3. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya
leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a
továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet
az érintett azonosítására;
2.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes
körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
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2.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
2.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja;
2.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
2.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
2.10. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
2.11. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.12. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a amely a tárolt adatok véletlen, vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az adatokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi
3./Az adatkezeléssel érintettek köre:
A jelen tájékoztatóban szereplő adatkezelési szabályok a honlapra látogató, ott regisztráló természetes
személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére vonatkoznak, azaz minden olyan esetre, amikor az
Adatkezelő olyan adat birtokába jut, amely természetes személlyel összeköthető, vele azonosítható adatra
vonatkozik.
4./A honlap Üzemeltető az adatokat a GDPR előírásai szerint az alábbi alapelvek betartásával kezeli:
•
jogszerűség: az adatkezelésre a társaság rendeletben meghatározott jogalappal rendelkezik: az
adatkezelésnek oka van
•
tisztességesség: jogszabályokban foglaltak szerint és az érintett érdekeinek szem előtt tartásával
történik az adatkezelés
•
átláthatóság: az adatkezelés minden folyamatában nyomon követhető
•
célhoz kötöttség: adatokat kizárólag az érintett tudomására hozott, előre meghatározott célnak
megfelelően kezeli a társaság,
•
adattakarékosság: adatokat csak annyiban és olyan ideig gyűjtünk, amely a jogalaphoz szükséges
•
pontosság: az adatokat valóságtartalmuknak megfelelően tartjuk nyilván, ennek érdekében
biztosításra kerül a helyesbítés, korlátozás, törlés joga
•
korlátozott tárolhatóság: adatokat csak a jogalaphoz szükséges ideig őrzünk meg,
•
integritás és bizalmas jelleg: biztosítjuk, hogy csak azok férjenek hozzá az adatokhoz, akiknek a
szolgáltatás teljesítéséhez, a rögzített cél teljesítéséhez szükséges.
5./Az Adatkezelés jogalapja, célja:
5.1.Az adatkezelés jogalapja a honlapra látogató, vagy felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy a jogi
kötelezettség/szerződés teljesítése.
5.2.Az adatkezelés célja a Konferencia résztvevőinek azonosítása, a részvételhez szükséges információk
megküldése, a Felhasználóval kötött szerződés, vagy a megrendelésének teljesítése, az ajánlatkérésére
történő ajánlat adás. a résztvevők tájékoztatása újabb rendezvényekről.
Ha Ön szóban (telefonon), vagy írásban (e-mailen, internetes felületen keresztül) szolgáltatás teljesítésére
szerződött velünk, megrendelést eszközölt, vagy árajánlatot kért tőlünk ahhoz, hogy a szolgáltatást teljesíteni
tudjuk, adatait nyilván kell tartanunk.
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Az adatok szolgáltatása tehát a szerződés megkötésének előfeltétele. Az Ön által megadott adatok megadása
mindig önkéntes. Ugyanakkor amennyiben nem adja meg azokat, úgy az Adatkezelő nem tud Önnel
szerződést kötni, nem tudja Önt regisztrálni.
6./ A Felhasználó kezelt adatai: név, lakcím, elérhetőség (telefon, email), születési adatok, számlázási cím.
Esetleges további a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatok: pl. munkahely, tudományos fokozat,
szakmai nyilvántartási adatok kreditpontos képzésnek számító konferencia esetén.
7./Adatkezelésére jogosultak
A www.szegedifogorvosnapok.hu egyedi domain nevű honlap üzemeltetője( adatkezelője), vagy megbízott
adatfeldolgozó.
8./Az adatok rögzítésének és tárolásának módja:
8.1. Az üzemeltető, illetve az adatfeldolgozó az adatokat közvetlenül az érintettektől veszi fel, azt követően,
hogy az adatkezelés célja, a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama az érintettek számára a jelen
tájékoztatóban foglaltak alapján megismerésre és elfogadásra került.
A regisztráció alakalmával történő személyes adat rendelkezésre bocsájtásával a Felhasználó hozzájárul
ahhoz, hogy adatait a szolgáltatás teljesítése érdekében, azok megadásakor ismert célra az Üzemeltető
felhasználja.
Az adatokat a honlap Üzemeltető társaság elektronikus úton gyűjti és tárolja. Az adatkezelő az adatokat oly
módon kezeli, hogy ahhoz illetéktelen ne férhessen hozzá és adatvesztés, vagy törlés veszélye ne álljon fenn.
8.2. Az elektronikus úton nyilvántartott adatok a honlap üzemeltető tárhely szolgáltatójának szerverén
kerülnek tárolásra.
A honlap szoftver működtetéséhez szükséges hálózati és üzemeltetési környezet biztosítása, a honlap
üzemeltetése a Viacom Kft. Székhely: 2225 Üllő, Gyár u. 8.
Adószám: 13810359-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-109794, szerverén történik tárhely biztosítással.
Az informatikai hálózatának külső védelméről, többszintű tűzfal-rendszer gondoskodik.
Az adatbázisokban tárolt adatok védelmét általában kétszintű hozzáférés-védelem biztosítja. Más
számítógépről nem lehet közvetlenül meghívni vagy elérni az adatbázist. Adatbázis-szinten közvetlenül az
adatok csak a rendszergazda (vagy teljes joggal rendelkező adatbázis felhasználó) részére elérhetők, más
személyek, csak az adatbázishoz kapcsolódó alkalmazáson keresztül érhetik el a tárolt adatokat. Ezek az
alkalmazások részint elkülönülő saját felhasználó azonosítást használnak.
Az elektronikus adatok olyan módon kerülnek törlésre, hogy visszaállításuk ne legyen lehetséges, a
papíralapú adatok megsemmisítőben vagy erre jogosítvánnyal rendelkező megsemmisítéssel főtevékenysége
szerint szakszerűen foglalkozó cég megbízásával kerül sor.
Az adatok törlését kérelemre az adatok kezelésével foglalkozó munkatárs végzi el, egyéb esetben
folyamatosan, de legalább minden évben egy alkalommal a kezelésükre jogosult munkatársak által
felülvizsgálatra kerülnek az adatok, és amennyiben megőrzésük már nem szükséges, úgy az törlésre
kerülnek.
8.3. Az Üzemeltető a fentieken kívül, akkor is kezelheti adatait, ha jogos érdeket tud bizonyítani adatai
kezelése vonatkozásában. Az Adatkezelő jogos érdeke az üzleti kapcsolat során összegyűjtött fenti adatok
hirdetési és marketingkampányokkal kapcsolatos felhasználása (közvetlen üzletszerzés céljából) amely során
hírlevelet küld ügyfeleinek, amely számos esetben ún. kreditpontokkal jutalmazott konferenciákra hívja fel
az érintett figyelmét. Az érintett joga a magánszférája védelme. Ugyanakkor a GDPR Preambulum (47)
bekezdése alapján személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak
tekinthető. A fenti adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából szükséges és azért arányos, adattakarékos,
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mivel más adat nincs e körben kezelve. Amennyiben Ön nem kíván hírlevelet kapni, úgy kérésére
haladéktalanul megszüntetjük ezen szolgáltatásunkat az Ön vonatkozásában és levesszük a vonatkozó
listáról.
8.4. A z üzemeltető kezeléséből, ide nem értve az adatfeldolgozónak történő átadást, az adatok az érintettek/
felhasználók/ hozzájárulása nélkül nem kerülnek ki.
8.5.Az Üzemeltető tájékoztató anyagokat küldhet a szolgáltatás tartalmával, igénybevételével kapcsolatos
változásokról, melyek küldését a Felhasználó letilthatja.
8.6. Ha a Felhasználó egy másik személy nevében, vagy érdekében, esetleg megbízásából veszi igénybe a
szolgáltatást, az Ő felelőssége az érintett személy adatainak közléséhez történő beleegyezés megszerzése. A
hozzájárulás tényének bizonyítása, ebből eredő vita esetén a Felhasználót terheli.
8.7. Az Üzemeltető a honlapon keresztül megismerhető konferencia szervezés, mint szolgáltatás nyújtására
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001 évi CVIII. tv. 3.§ alapján előzetes engedély nélkül jogosult, a NAIH
nyilvántartási rendszerbe történő bejelentés mellett.
8.8. Az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat és információkat kizárólag az
adatmegadással elérni kívánt céljával kapcsolatban kezeli (tipikusan: konferencián történő részvétel és a
Felhasználó számára szolgáltatások nyújtása), és csak a Felhasználó igényeinek teljesítése érdekében, a
Felhasználóval való kommunikálásra használja.
9./ Absztraktok, poszterek:
A résztvevők által e-mail útján megküldött absztraktok (szakmai előadás összefoglalók) befogadása a
tudományos konferenciák sajátos céljából és jellegzetességéből adódik. A résztvevők önkéntesen jelentetnek
meg előadásokat, posztereket, amelyek un. absztraktkönyvbe kerülnek. A konferencia programfüzete
továbbá tartalmazza az előadók és résztvevők nevét, esetlegesen tudományos fokozatát, email címét,
munkahelyét, az előadások címét, egyéb önkéntesen megadott adatot, az előadó képmását, ha ezek
felhasználásához előzetesen hozzájárult.
Az előadásokat, posztereket, programfüzetet a társaság referenciához fűződő jogos érdekből fennállása alatt
megőrzi.
10./Együttműködések:
Az Üzemeltető társaság által igénybevett adatfeldolgozókról elérhetőségeinken kaphat tájékoztatást.
Adatfeldolgozóink (rendszergazda, könyvelő, mobil applikációnkat működtető társaság, konferencia szerinti
alvállalkozóink pl. transzfert bonyolító vállalkozó, szálloda, idegenvezető) azadatfeldolgozás során
kötelezettséget vállalnak a jelen tájékoztató szerinti adatkezelésre.
11/ A honlap üzemeltető az adatokat továbbítja
•
feldolgozási tevékenysége keretében az adatkezelő utasításai alapján hatóságnak bevallás
teljesítésével kapcsolatban, vagy
•
vele adatfeldolgozási szerződést kötő, a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozója
részére, vagy
•
ha az adattovábbítást az érintett kéri, vagy ahhoz előzetesen hozzájárult, vagy
•
ha erre jogszabály kötelezi.
Az Üzemetető által tárolt személyes adatait a szerződés teljesítésében résztvevő alvállalkozónak továbbítjuk,
amennyiben ez az Ön számára végzett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, és csak olyan adatait, amennyi a
szolgáltatás végzéséhez szükséges.
Az Üzemeltető felhívja azonban arra a figyelmet, hogy a programfüzet, absztraktkönyv által harmadik
személy (másik résztvevő) is hozzáférhet adataihoz (neve, tudományos fokozata, email címe, munkahelye),
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akiknek a további adatkezeléséért az Üzemeltető nem tud felelősséget vállalni. Amennyiben ezt nem kívánja,
úgy kérjük, hogy külön jelölje meg, hogy nem kívánja a programfüzetben, absztraktkönyvben, résztvevő
listában adatai feltüntetését.
12./ Az adatok őrzésének időtartama:
Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük és más jogalap (pl. szerződés teljesítése) nem áll
fenn, úgy adatait addig kezeljük, amíg Ön hozzájárulását vissza nem vonja, vagy az adatkezelésnek már
nincsen célja és Ön adatai törléséhez hozzájárult.
Amennyiben adatait szerződés teljesítése okán kezeljük, úgy a szerződés teljesítéséig és a szerződés
megszűnését követő 5 évig kezeljük, a számviteli beszámolónkat alátámasztó iratokat 8 évig őrizzük meg.
Ezt követően az adatokat töröljük.
Amennyiben jogos érdek áll fenn adatai kezelése tekintetében, úgy adatait addig kezeljük, amíg a jogos
érdeket bizonyítani tudjuk. A jogos érdek megszűnésétől számított 5. év végéig őrizzük meg adatait.
13./ Cookie-k (sütik) használata
A www.szegedifogorvosnapok.hu honlap – számos más honlaphoz hasonlóan – a honlap megfelelő
használata, a felhasználói élmény növelése, valamint marketing kommunikáció optimalizálása érdekében
cookie-kat (sütiket) használ, amelyhez a honlap első látogatásakor az Ön kifejezett előzetes hozzájárulását
kéri az Adatkezelő. Kérjük, hogy a hozzájárulása megadása előtt figyelmesen olvassa el a jelen fejezetben
foglaltakat.
A cookie-k (sütik) olyan, a böngészője által ideiglenesen az Ön böngészésre használt eszközén tárolt adatok,
amelyek a honlap használata során kerül(het)nek az Ön eszközére. Ez magában foglalja az Ön IP címét, a
böngészője típusát, az eszköze operációs rendszerének jellemzőit, a látogatás időtartamát, az Ön által
meglátogatott oldalt, aloldalt, használt funkciót, valamint a holnapon eltöltött időt. A cookie-k (sütik) nem
tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak az Ön, azaz az egyéni felhasználó azonosítására, nem
kerülnek összekapcsolásra személyes adattal. A cookie-k (sütik) kisméretű fájlok, nem károsítják az Ön
eszközét és nem tartalmaznak semmiféle vírust, vagy kártevőt. A cookie-k (sütik) egy része a honlap
bezárása után automatikusan törlése kerül, míg más részük hosszabb ideig tárolásra kerül az Ön eszközén
attól függően, hogy a böngészőjében Ön milyen beállítást alkalmaz.
A honlap kizárólag olyan saját cookie-kat (sütiket) használ, amelyek a honlap működéséhez szükségesek és
átmeneti jellegűek. A honlap ezen felül partner cookie-kat (sütiket) is használ, amelyeket a különböző
szolgáltatásokkal megbízott partnereink működtetnek honlap analitika, illetve személyre szabott marketing
kommunikáció céljából
14./ Hírlevelek
Az Üzemeltető hírlevelet (tipikusan konferencia körlevelet) csak az érintettek erre vonatkozó (e-mailben,
interneten erre a célra bejelölt négyzetben) hozzájárulása alapján küld. A hírlevelek alján tájékoztatja az
érintetteket jogaikról: leiratkozás lehetőségéről, helyesbítésről. Leiratkozás esetében az üzemeltető a hírlevél
küldése céljából az érintett adatait törli, azt nem kezeli tovább.
15./ Az érintettek jogai és érvényesítésük
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
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Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
16./Adatvédelmi incidens és annak kezelése
16.1. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
16.2. Ha a panaszkezelés az előzetes egyeztetés a Felhasználó részére nem kielégítő, úgy jogi eljárást
kezdeményezhet a panasz jellégének megfelelő hatóságnál, vagy a bíróságnál.
16.3. Az Érintett, az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait.
16.4. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a weblapon történő tájékoztatás mellett a felhasználási
feltételeket megváltoztassa, melyek meghatározott időponttól, ennek hiányában a weblapon történő
közzététel időpontjától hatályosak. A felhasználási feltételek módosulásának elfogadását jelenti, ha a
Felhasználó a hatálybalépés időpontjától számított 15. napon belül nem kezdeményezi a regisztrációja
törlését.
16.5. A Felhasználók a weblap használatával, működésével, valamint a szolgáltatás kapcsolatos,
észrevételeket, panaszokat az igénybevevők kizárólag elektronikus úton az Üzemeltető megadott e-mail
címére küldhetik el. Az Üzemeltető az észrevételeket feldolgozza és a szolgáltatás fejlesztése során
figyelembe veszi, a panaszokat kivizsgálja és a felelősségi körébe tartozó esetekben, annak eredményéről, a
megtett intézkedésről a Felhasználót értesíti.
16.6. Ha Felhasználó az általános szerződési feltételekkel ellentétes, azzal nem összeegyeztethető, vagy
jogszabállyal ellentétesen jár el, mellyel összefüggésben az Üzemeltető eljárás megindítását kezdeményezi
az ügyfél azonosítása céljából személyes és egyéb adatait felhasználhatja.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatás nyújtását valamely Felhasználó irányába megtagadja.
16.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg
vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel
szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az
eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
17./ A Felek tudomásul veszik, hogy a jelen általános szerződési feltételek az Üzemeltetőre azok weblapon
történő közzétételétől, a Felhasználóra a regisztrálástól aláírás nélkül is kötelezőek.
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