ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a World Top Model Hungary versenyhez, illetve az
wtmhungary.com weboldalhoz.
Hatályos 2018. október 01. napjától.
––

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

A WTM Production Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismeri
el a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) tartalmát. Kötelezettséget vállal arra,
hogy az által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi World Top Model Hungary
(továbbiakban WTM Hungary) versennyel és eseménnyel (továbbiakban Rendezvények), valamint a
Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (továbbiakban Weboldal) keresztül nyújtott szolgáltatással
kapcsolatos személyes adatok kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása megfelel a
hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

2. A jelen Tájékoztató célja, hogy a versenyre regisztrálók, a Rendezvényeket és a Weboldalt látogatók
(továbbiakban Érintettek/Fogyasztók) személyes adataik és adatkezelési hozzájárulásuk megadását
megelőzően teljes mértékben tisztában legyenek az adatkezelés céljával és feltételeivel, a
kapcsolódó kockázatokkal és garanciákkal, valamint az őket megillető jogosultságokkal. A Szolgáltató
törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör,
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
biztosítson, illetve hogy elősegítse az érintetteket jogaik gyakorlásában.
3. Tájékoztató ismerteti, hogy

- az Adatkezelő milyen adatokat gyűjt, milyen célból, milyen jogalap mentén gyűjti azokat;
- az Adatkezelő hogyan használja fel, ás mennyi ideig kezeli az összegyűjtött adatokat;
- az Érintettek milyen módon érvényesíthetik jogikat, ideértve az információkhoz való hozzáférés,
illetve az információk frissítésének módjait.
4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, alapos indokkal módosítsa.
Erre tekintettel a Szolgáltató javasolja a Fogyasztónak az Adatkezelési Tájékoztató változásainak
figyelemmel követését. A tájékoztató módosításai a Szolgáltató Weboldalán történő közzététellel
lépnek hatályba. A tájékoztató folyamatosan elérhető a Szolgáltató Weboldalán és aloldalain.
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II. ALAPFOGALMAK
Érintett/Fogyasztó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül
vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
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, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és
végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
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.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre 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.
Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti
meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon
végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése.
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 adatokon végzik.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
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Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adattovábbítás: az adat meghatározott Harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Adatvédelmi incidens: Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az
Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a
személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen
hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint
véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

III. ADATKEZELŐ ADATAI
1.

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Rendezvények és Szolgáltatások estében Adatkezelőnek a
Szolgáltató minősül.
Cégnév: WTM Production Kft. (továbbiakban Adatkezelő)
Székhelye és postai címe: 1055 Budapest, Szent István körút 27. 2. em 2.
Cégjegyzékszám: 01-09-304375
E-mail címe: info@wtmhungary.com
Weboldalának címe: https://wtmhungary.com

IV. AZ ADATKEZELÉS JOGSZABÁLYI HÁTTERE, JOGALAPJA, HATÁLYA
1.

A jelen adatkezelési tájékoztató összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.), az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (továbbiakban GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet) szóló rendeletének
rendelkezéseivel, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásaival.

2. A személyes adatok kezelésének jogalapja az Érintettek hozzájárulása, valamint az Adatkezelő jogos
érdeke ahhoz, hogy az Érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződést teljesíteni tudja (GDPR 6.
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cikk (1) bekezdés b) pont). Abban esetben, amikor az Adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos
érdeke, az Adatkezelő a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban elvégezte és a jövőben is
elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az Adatkezelő adott
Adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az Érintettnek az Adatkezeléssel összefüggő
jogainál és szabadságainál. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak
szerint tájékoztatást nyújt az Érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
3. Az adatkezelés hatálya kiterjed:
(i)
(ii)

A WTM Hungary versenyen induló természetes személyek személyes adatainak kezelésére,
A Rendezvényeket látogató természetes személyek személyes adatainak kezelésére, valamint

(iii) a Szolgáltató Weboldalán, aloldalain, aldomainjein, illetve kapcsolódó közösségi felületein
történő adatkezelésre.
az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldal, közösségi felületek:

- https://wtmhungary.com
- WTM Hungary Facebook oldal
- WTM Hungary Instagram oldal

(iv) Az adatkezelés hatálya nem terjed ki a Rendezvényeken hirdető, vagy azon más módon
megjelenő Harmadik személy szolgáltatásaira, kampányaira, az általuk közzétett tartalomra.
Továbbá nem terjed ki olyan szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatára, melyekre a
Szolgáltató Weboldalán található hivatkozások vezetnek.

V. AZ ADATKEZELÉS HELYE, IDŐTARTAMA
1.

A személyes adatok kezelésének helye Magyarország. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes
adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja:
A tárhely-szolgáltató neve: Tárhelypark Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 1122 Budapest, Gaál József út 24.,
A tárhely-szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-322570
A tárhely-szolgáltató weboldala: https://tarhelypark.hu
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@tarhelypark.hu

2. Az adatkezelés időtartama
(i)

Az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve a törvényben meghatározott egyéb időpontig.

(ii)

Reklám- hírlevelek küldése céljából kezelt adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig,
azaz a leiratkozásig kezeli az Adatkezelő.

(iii) Kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig
meg kell őrizni, így az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla
kiállítása során megismert személyes adatokat 8 évig megőrizni.
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(iv) Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a weboldal látogatásának befejezéséig,
míg más esetben 1 nap, 1 év, illetve 2 évig tart.
(v) A Facebook.com oldalon megvalósult adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok
törlési és módosítási lehetőségeire a Facebook.com közösségi weboldal szabályozása
vonatkozik: (http://www.facebook.com/about/privacy/)

VI. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI, ALAPELVEI
1.

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés(ek) céljai:
(i)
(ii)

Az Érintettek azonosítása, az Érintettekkel való kapcsolattartás, tájékoztatás,
Az Érintettek jogosultságának (az igénybe vehető szolgáltatásokhoz) azonosítása,

(iii) A Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos szerződéses jogok és kötelezettségek teljesítése,
(iv) Online tartalomszolgáltatás,
(v) Hírlevelek marketing célú, közvetlen üzletszerzési célokra való felhasználása,
(vi) Nyereményjátékok megszervezése, lebonyolítása, a nyertesek részére a nyeremény biztosítása,
(vii) Közösségi oldalak esetében a Szolgáltató termékeinek, weboldalának a megosztása, lájkolása,
(viii) Panaszkezelés, az Érintettek jogainak védelme, további egyedi megkeresések kezelése,
(ix) Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, visszaélések megakadályozása,
(x) Hatósági megkeresések kezelése, a megkeresésekkel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése,
(xi) A törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás),
(xii) Látogatottsági statisztikák készítése, felhasználói szokások figyelemmel kísérése, rögzítése ezzel
a weboldal látogatása során testreszabott marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.
Adatkezelő a fent ismertetett bármelyik adatkezelési cél megvalósítása érdekében kezelhet személyes
adatokat. Az Adatkezelők a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használják fel.
2. Adatkezelési alapelvek (GDPR 5. cikkével összhangban)
2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete
közérdeken alapuló célból elrendeli. A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni ha az Érintett
személyes adatát közszereplése során közölte, illetve nyilvánosságra hozta.
2.2. Személyes adatok kezelése kizárólag természetes személyekre vonatkozik tekintettel arra, hogy a
személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3.§
1. pont alapján.
2.3. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes
azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba,
illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek,
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hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem
állítható fel kapcsolat természetes személlyel.
2.4. Személyes adat csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében,
kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adatnak
az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek,
relevánsnak a cél elérésére alkalmasnak, pontosnak, szükség esetén naprakésznek kell lennie, és
a szükségesre kell korlátozódnia („adattakarékosság”).
2.5. Csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Az
adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell.
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon
kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
2.6. Személyes adatok kezelését és tárolását oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen az adatok megfelelő biztonsága,
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével
vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
2.7. Az Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából hiányos, pontatlan adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek
(„pontosság”);
2.8. A 16. (tizenhatodik) életévét betöltött kiskorú adatkezelési hozzájárulásához, a jognyilatkozat
érvényességéhez törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
2.9. Személyes adat kezelhető, ha az Érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése, vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
2.10. Amennyiben az Érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az
Érintett személyes adatai kezelhetőek.
2.11. Amennyiben a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az Érintettel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az Érintettnek ismernie kell, így különösen:
a kezelendő adatok körét, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, továbbításának
tényét, címzettjeit, illetve az adatfeldolgozó igénybevételének tényét. Az írásbeli szerződésnek
félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az Érintett aláírásával hozzájárul adatainak a
szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
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VII. KEZELT ADATOK TÍPUSA, KÖRE
1. A Szolgáltató kezelője minden olyan adatnak, amely a WTM Hungary versenyre történő történő
regisztráció, a Weboldal látogatása, illetve a Rendezvények és a Weboldal bármely szolgáltatásának
igénybevétele során a Érintettek/Fogyasztók részéről feltöltésre kerül. A Szolgáltató ezen adatokat
elsősorban a Rendezvények szervezése, valamint szolgáltatások nyújtása céljából használja fel. A
Szolgáltató az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az Érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A Weboldal szolgáltatásainak igénybe vétele során az
adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik.
2. Személyes adatok
2.1. Kezelt személyes adatok köre
(i)

Regisztráció esetén: vezeték- és keresztnév; születési hely és idő; lakcím (folyamatos
tartózkodási hely); telefonszám; e-mail cím; Facebook ID; Instagram azonosító; foglalkozás;
beszélt nyelvek; magasság; mell-, derék-, és csípőbőség; testsúly; konfekcióméret; cipőméret;
hajszín; 18 éven aluliak esetén szülő/gyám neve, telefonszáma, e-mail címe; felhasználói név és

(ii)

jelszó.
Számlázás esetén: (cég)név, adószám, számlázási cím, e-mail cím, fizetési (átutalási) adatok.

(iii) Csomagküldés esetén: vezeték- és keresztnév, kézbesítés pontos címe, telefonszám.
(iv) Marketing célú hírlevelek esetén: vezeték- és keresztnév, e-mail cím.
(v) Panaszkezelés esetén: vezeték- és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím.
(vi) Közösségi oldalak esetén: Facebook ID, illetve nyilvános profilkép.
(vii) Anonim látogatóazonosító (cookie) adatok esetén: demográfiai adatok, valamint érdeklődési kör
információk, szokások, preferenciák (böngészési előzmények alapján).
2.2. Az Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatokra vonatkozó adatkezelése GDPR 9. cikke szerinti
különleges kategóriára nem terjed ki, ilyen adatok kezelésére nem kerül sor, amennyiben ilyen
adat birtokába kerülne, úgy azokat haladéktalanul törli.
3. Anonim látogatóazonosító (cookie) adatok
3.1. Az Adatkezelő a Weboldalt látogató számítógépén anonim azonosítót (ún. „cookie”-t) helyez el,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie, mint jelsorozat
önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a
látogató gépének felismerésére alkalmas.
3.2. A Szolgáltató az alábbi cookie-kat alkalmazza:
(i)
(ii)

Munkamenet (session) cookie-k
Funkcionális cookie-k

(iii) Harmadik felek cookie-jai
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A cookiek-ra vonatkozó adatkezelési célok, jogalap, időtartam és egyéb információk külön
tájékoztatóban találhatók meg (https://wtmhungary.com/cookie).
VIII.AZ ADATKEZELÉS MÓDJA, FOLYAMATA
1.

Regisztráció és számlázás esetén
(i)

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az Érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok
forrása tehát az Érintett, aki az adatokat a regisztráció és/vagy számlázás során, vagy később, a
Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező,
kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.

(ii)

Az Érintett az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő
erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt.

Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
(iii) Amennyiben az Érintett regisztrál az Adatkezelő által szervezett versenyre, rendezvényre, vagy
szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatásra, és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott
versennyel, rendezvénnyel vagy szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.
2. Hírlevélre feliratkozás esetén
(i)

A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban Hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A
Hírlevélre Adatkezelő Weboldalán lehet feliratkozni. A feliratkozás ún. check-boksz kipipálásával,
azaz önkéntes, határozott és kifejezett hozzájárulással és a személyes adatok megadásával
történik. Az Érintettek hozzájárulásukat korlátozás és indoklás nélkül bármikor visszavonhatják,
azaz leiratkozhatnak a Hírlevelek küldéséről.

3. Panaszkezelés esetén
(i)

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag az Érintett adatszolgáltatása alapján kezel. Az adatok
forrása tehát az Érintett, aki az adatokat panaszkezelés során adja meg. A panaszkezelési
űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van

(ii)

tüntetve.
Az Érintett az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatokat önállóan adja meg, az Adatkezelő
erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt.
Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

4. Cookie-k esetén
(i)

A Weboldal használói elfogadják a cookie-k működését, amennyiben az oldalon elhelyezett
„Megértettem” feliratra kattintanak. A cookie-k használatának elfogadása esetén a tájékoztatás
és a hozzájárulás kiterjed a Weboldalnak a felhasználói eszköz későbbi csatlakozásai során
történő használatra is.

8

IX. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB SZABÁLYOK, ALAPELVEK, VÁLLALÁSOK
1.

Az Adatkezelő köteles az adatfelvétel, rögzítés, és kezelés előtt egyértelmű és figyelemfelkeltő
közlést közzé tenni, amelyben tájékoztatja az Érintettet az adatfelvétel, rögzítés, és kezelés módjáról,
céljáról valamint elveiről, illetve felhívni az Érintett figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére.
Köteles továbbá, hogy a személyes adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél
rögzített korlátozásokat minden esetben betartani.

2. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást köteles adni személyes adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – adattovábbítás esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás írásban a Szolgáltató e-mail címén kérhető.
3. Az Adatkezelő köteles ezt a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható
meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy
a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
4. Az Érintett a törvényi jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a személyes adatai
törlését (természetesen vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem olyan módon tudja igénybe
venni azt a szolgáltatást, amelyhez ezek az adatok tartoztak). Az Adatkezelő az Érintettet a törlésről
köteles tájékoztatni.
5. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett elérhesse, javíthassa és kiegészíthesse saját személyes
adatait. Ezáltal szeretnénk biztosítani azt, hogy az Érintett személyes adatai mindig frissek, pontosak
és időszerűek legyenek.
6. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják a kezelt
adatok védelmét, megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását illetve
jogosulatlan megváltoztatását. Ezen kötelezettségvállalást az Adatkezelő a megbízásából eljáró,
szerződéses Partner(ek), valamint az Adatfeldolgozó(k) részére is előírja.
7. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az Érintettet tájékoztatni, ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
8. Amennyiben a Szolgáltató a Weboldalát összekívánja kapcsolni más, általa fenntartott oldallal, úgy
köteles az adatkezelések összekapcsolásához az Érintettek kifejezett hozzájárulását kérni.
Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések az Érintett adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak
össze, abban az esetben sem, ha az Érintett mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.
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9. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintett által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő,
közvetlen munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat a
mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek, valamint jogszabályi feltételeknek
megfelelően, bizalmasan kezelik.
10. Jogellenes, megtévesztő adat használata esetén vagy az Érintett által elkövetett bűncselekmény,
illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult az Érintett regisztrációjának
megszűnésével egyidejűleg személyes adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény
gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult a személyes adatokat a lefolytatandó
eljárás időtartamára megőrizni.
11. Az Adatkezelő vállalja, hogy működése során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat
érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 (hetvenkét)
órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket nyilvántartásba veszi és kezeli. Szolgáltatásai és
informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének
teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.
12. Adatkezelő az Érintett személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Érintettel szemben
adatkezelő felel adatfeldolgozó által okozott kárért is. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni
a kárt annyiban, amennyiben az érintett károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából
származott.

X. AZ ÉRINTETT(EK) JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
1.

Az Érintett jogosult arra, hogy
(i)
(ii)

az adatkezelés bármelyik szakaszában tájékoztatást kérjen a személyes adatainak kezeléséről;
az Adatkezelőnél tévesen szereplő személyes adatát helyesbítse;

(iii) személyes adatait saját helyzetével kapcsolatos okokból az Adatkezelővel bármikor töröltesse
( jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével).
A tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmet írásban az Adatkezelő III. pontban megadott e-mail
címére vagy székhelyére megküldött levélben lehet előterjeszteni.
2. Ha az Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy a
kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
érintett jogosult arra, hogy panaszával, személyes adataik védelméhez való jogának jogorvoslati
lehetőségével a következő Felügyeleti hatósághoz fordulhasson:
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A hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacíme: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefonszáma: +36 (1) 391-1400
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
3. Az Érintett bármikor tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha
(i)

a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának

(ii)

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik.
(iii) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
4. Az Adatkezelő – az adatkezelés felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintett
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
az adatokat zárolja a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a Adatkezelő
meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az
illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
5. Az Érintett a hírlevélre történő regisztrálásakor hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a
megadott elérhetőségen marketing ajánlattal, elektronikus hirdetéssel felkeresse. Az Érintett jogosult
a megadott hozzájárulását ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen az alábbi módokon
visszavonni:

- a hírlevélben feltüntetett módon (link),
- az Adatkezelőnek címzett és a Szolgáltató e-mail címére megküldött nyilatkozattal,
- az Adatkezelőnek címzett és a Szolgáltató székhelyére postai úton eljuttatott nyilatkozattal.
6. Az Érintett kérheti, hogy az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, automatizált módon
kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére
átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
7. Az Érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését, felhasználását az Adatkezelő korlátozza ha
(i)

(ii)

vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát.)
az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt személyes adatok törlését,

(iii) az adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
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8. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az az Érintettet részletesen
tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

XI. PARTNER SZOLGÁLTATÓK
1.

Az Adatkezelő a Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan bizonyos esetekben más szolgáltatók
szolgáltatását is igénybe veheti, mely szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban együttműködik. A
Partner szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a Partner saját Adatkezelési
Tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Az Adatkezelő minden megtesz annak érdekében, hogy a
Partner szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel
összhangban rögzítse, kezelje, ill. dolgozza fel, és azokat kizárólag a Szolgáltató részére továbbítsa.
A Partner szolgáltató az Adatkezelő számára végzett adattovábbításról a jelen Tájékoztató keretében
tájékoztatják az Érintetteket.

2. A Szolgáltató az egyes feladatok végrehajtása során az alábbi Partner szolgáltató(k) szolgáltatásait
veszi igénybe:
Cégnév: RED Event Agency Kft.
Székhelye és postai címe: 1084 Budapest, József utca 3. 3.em 27.
Cégjegyzékszám: 01-09-286080
Telefonszáma: +36-30-955-5033 (munkanapokon 10:00 - 16:00 óra között)
E-mail címe: ticket@cooltix.hu,
Weboldalának címe: www.cooltix.hu
3. A Partner szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat saját célra nem használja fel, kizárólag
a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban az adatok rögzítését végzi az Adatkezelő számára.
A Partner szolgáltató önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés alapján,
az abban rögzített utasítások szerint jogosult eljárni.

XII. EGYÉB KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK
1.

Vannak olyan Külső szolgáltatók, amelyekkel az Adatkezelő nem áll szerződéses jogviszonyban vagy
az adott adatkezelés tekintetében szándékosan nem működik együtt, azonban ettől függetlenül is a
Weboldalhoz / Szolgáltatásokhoz – akár az Érintett közreműködése (pl. közösségi fiókjának egyes
Szolgáltatáshoz kapcsolása) által, akár anélkül – hozzáférnek, és ez által az Érintettekről vagy a
Szolgáltatások internetes lapjain folytatott felhasználói aktivitásokról adatokat gyűjtenek, amelyekből
esetenként – önállóan vagy más, e Külső szolgáltató által gyűjtött adatokkal összekapcsolva –
alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására.
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2. Az Adatkezelő által igénybe vett külső szolgáltatók (különösen, de nem kizárólagosan):
(i)

Google LLC. (Google Drive, Google Analytics)

(ii) Google Ireland LTD. (Google Adwords online hirdetés)
(iii) Facebook Ireland LTD. (Facebook oldalak, online hirdetés)
(iv) Instagram LLC. (Instagram oldalak, online hirdetés)
(v) YouTube LLC. (videómegosztó oldalak, online hirdetés)
(vi) Vimeo INC. (videómegosztó oldalak, online hirdetés)
(vii) PayPal Holdings Inc. (pénzforgalmi szolgáltatás)
(viii) Mailchimp - The Rocket Science Group LLC. (hírlevélküldés és regisztrációs rendszer)
3. E külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatvédelmi és kezelési irányelveik szerint kezelik.

XIII.ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1.

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, így a jelen
Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatóval kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az
adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak
joghatósággal, Adatkezelő székhelye szerinti magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel
rendelkeznek.

2. Amennyiben bárki úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése
lenne, vagy problémája merülne fel, esetleg olyan észrevételt tenne, amely a Tájékoztató alapján
számára nem egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a III. pontban
megadott elérhetőségeinken.

Budapest, 2018. október 1.
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1. SZ. MELLÉKLET

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

Jelen, a személyes adatok kezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot, a WTM Hungary eseményeket szervező
WTM Production Kft. (Székhelye és postai cím: 1055 Budapest, Szent István körút 27. 2. em.,
Cégjegyzékszám: 01-09-304375) az események résztvevőktől kéri.
Személyes adatainak megadásával Ön kijelenti, hogy a WTM Hungary Adatkezelési Tájékoztatóját
megismerte és elfogadja, egyúttal személyes adatainak kezeléshez önkéntes és kifejezett hozzájárulását
adja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően.
A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen
körülmények között nem adjuk harmadik fél számára, és kizárólag csak a rendezvények szervezése,
valamint szolgáltatások nyújtása céljából használjuk fel.
A hozzájáruló nyilatkozat megadása előtt kérjük olvassa el az adatkezelésről szóló tájékozatónkat!
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