
Adatkezelési tájékoztató 

 

A Századvég Konjunktúrakutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság az általa 

szervezett Vidék Konferencia adatkezelési szabályaival kapcsolatosan az alábbiakról 

tájékoztatja az érintetteket. 

 

Az Adatkezelő adatai: Századvég Konjunktúrakutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.; cégjegyzékszám: 01-10-140538; 

adószám: 27094974-2-41). 

 

A Konferencia regisztrációjában és részvételében érintett személyeknek az adatkezeléssel 

érintett személyes adatai kezelésének célját, a kezelt adatokat, az adatkezelés jogalapját és 

időtartamát az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

Az adatkezelés célja Kezelt adatok 
Az adatkezelés 

jogalapja 

Az adatkezelés 

időtartama 

1. A részvételről szóló 

értesítés megküldése, 

illetőleg későbbi 

hasonló 

konferenciákat érintő 

kapcsolattartás az 

érintettel 

Vezetéknév; 

keresztnév; 

e-mail cím 

  

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

(az érintett 

hozzájárulása); 

GDPR 7. cikk (1) 

bekezdése (az 

Adatkezelő részére 

interneten adott 

hozzájárulás 

igazolásával 

kapcsolatos 

kötelezettsége) 

az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig 

2. A konferenciá(ko)n 

készített fénykép-, 

hang- vagy 

videofelvételek 

közzétételének 

lehetősége 

az érintett képmása; 

esetleg hangja 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

(az érintett 

hozzájárulása); 

 

az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig 

3. A Konferenciával 

kapcsolatos 

információgyűjtés, és 

a rendezvény 

előkészítéséhez 

szükséges feladatok 

elvégzése 

telefonszám; 

lakóhely irányítószáma; 

magánszemélyként, 

szervezeti 

képviselőként vagy 

sajtósként vesz-e részt a 

rendezvényen; 

a részvétellel érintett 

szekció megnevezése; 

pozíció/beosztás;  

az érintett programmal 

kapcsolatos 

megjegyzései, 

észrevételei 

 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontja 

(az érintett 

hozzájárulása); 

GDPR 7. cikk (1) 

bekezdése (az 

Adatkezelő részére 

interneten adott 

hozzájárulás 

igazolásával 

kapcsolatos 

kötelezettsége) 

az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonásáig, 

illetőleg a konferencia 

lebonyolításáig 



4. Az érintett 

hozzájárulásának 

visszavonása, panasza 

és egyéb nyilatkozatok 

esetén azok teljesítése, 

valamint későbbi 

igazolása 

az érintett által 

megadott adatok 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja 

(jogi kötelezettség 

teljesítéséhez 

szükséges); 

az adatok kezelésére 

jogszabályban 

meghatározott 

időtartam 

Az érintett jogai 

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak 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 2016/679/EU rendelete (GDPR) 

alapján Ön 

(i) személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását 

visszavonhatja; 

(ii) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, tájékoztatást 

kérve az adatkezelők által kezelt adatokról. 

(iii) kérelmezheti az érintettre vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, 

(iv) kérheti, hogy az adatkezelő ismertesse, milyen címzetteket 

tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés 

korlátozásáról, 

(v) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; 

(vi) az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja az adatkezeléssel 

kapcsolatos jogait. 

Adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak 

beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. 

Az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

következménye 

Tekintettel arra, hogy a Konferencia előzetes regisztrációhoz kötött, 

amennyiben személyes adatainak kezeléséhez nem járul hozzá, az 

Adatkezelőnek nem áll máshogy módjában sem értesítést küldeni a 

Konferenciával kapcsolatosan, sem az Ön részvételét lehetővé tenni a 

Konferencián. 

A személyes adatok 

címzettjei, a 

személyes adatok 

továbbítása 

Az adatkezelés keretében a személyes adatok az Adatkezelőn kívül 

nem kerülnek továbbításra. A 2. pontban megadott adatok anonim 

módon, statisztikai célból kerülnek felhasználásra. A 

konferenciá(k)ról készített felvételek közzététele során a felvételeken 

részt vevők nem kerülnek megnevezésre. 

Jogorvoslat 

Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 

postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: 

+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg az 

Adatkezelő székhelye vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. Javasoljuk, hogy mielőtt a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a 

bírósághoz fordulna, keresse meg az Adatkezelő kapcsolattartóit. 

Érintett kérelmek 

Az adatkezeléssel kapcsolatos észrevételek, kérelmek, a hozzájáruló 

nyilatkozatok visszavonása jelezhetők a szazadveg [kukac] 

szazadveg.hu e-mail címen. 



 

NYILATKOZAT 

 

Mint a Vidék Konferenciára résztvevőként jelentkező, a fentieket elolvastam, megértettem, 

tudomásul vettem és 

 

□ HOZZÁJÁRULOK az általam megadott személyes adatok fentiek szerinti kezeléséhez. 

 


