
                          
 

1 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Budapesti Design Hét rendezvénysorozattal kapcsolatban 

Tisztelt Hölgyem, Uram! 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13‐14. cikkeiben 

foglaltak szerint, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a „FALCO ZRT. a Budapesti Design Hét” címmel 

megrendezésre kerülő rendezvénysorozat (továbbiakban mint rendezvénysorozat) kapcsán végzett adatkezelés 

egyes jellemzőiről.  

1. Az adatkezelők a rendezvénysorozat szervezői:  

‐  FALCO Zrt. (székhely:  [9700 Szombathely, Zanati út 26.], telefonszám: [+36 94 516 600], 
 e‐mail cím: [info@falco‐woodindustry.com]) 

‐  FALCO Szombathely Furniture Clustre (székhely:  [9700 Szombathely, Zanati út 26.],  
telefonszám: [+36 94 516 600],  e‐mail cím: [info@falco‐woodindustry.com]) 

A  rendezvénysorozat  szervezői  a  személyes  adatok  tekintetében  közös  adatkezelőknek  minősülnek. 

Elsődleges  adatkezelő  a  FALCO  Zrt.  Esetleges  igényeivel,  adatkezeléssel  kapcsolatos  kérdéseivel  kérjük, 

hogy a FALCO Zrt.‐hez forduljon a fent megadott elérhetőségeken.  

2. A  személyes  adatokat  az  adatkezelők  elsősorban  a  rendezvénysorozat  lebonyolítása  érdekében 

használják  fel.  Tájékoztatjuk,  hogy  a  rendezvénysorozat  kép  és  videofelvétel  készülhet,  amelyet  az 

adatkezelők  felhasználhatnak  és  nyilvánosságra  hozhatnak  az  eseményről  történő  tájékoztatás  és 

marketing  célokból.  A  kapcsolódó  adatkezelés  részleteit  kérjük  olvassák  el  az  alábbi  3.B)  pontban. 

Tájékoztatjuk,  hogy  a  rendezvénysorozatról  a  sajtó,  illetve  média  képviselői  is  készíthetnek  kép  és 

videofelvételt,  a  nyilvánosság  tájékoztatása  (a  felvételek  sajtóban,  illetve  médiában  történő 

megjelentetése,  közzététele)  céljából. A  sajtó  általi  adatkezeléssel  kapcsolatban  az  adott  sajtóorgánum, 

illetve médium adatkezelési tájékoztatása irányadó.  

3. A GDPR vonatkozó előírásai szerint az alábbi fontos körülményekről tájékoztatjuk az érintetteket: 

A) TERMÉSZETES SZEMÉLY MEGHÍVOTTAK ADATAINAK KEZELÉSE  

Érintettek  Az  adatkezeléssel  azon  személyek  érintettek,  akik  a  rendezvénysorozat
meghívást  kapnak.  A  meghívók  azon  személyek  részére  kerülnek 
kiküldésre,  akik  az  adatkezelőkkel  korábban  a  rendezvénysorozat 
tematikája  szerinti  szakmai  kapcsolatban  álltak,  vagy  korábbi 
konferenciáikon  részt  vettek.  A  meghívottak  között  olyan  személyek  is 
szerepelhetnek,  akik  számára  ‐  nyilvános  adatbázisból  elérhető 
információk  alapján  ‐  a  rendezvénysorozat  az  adatkezelők  megítélése 
szerint releváns lehet.  

Adatkezelés célja  a) Meghívó kiküldése a rendezvénysorozat kapcsán
b) Résztvevők regisztrálása 
c) Rendezvénysorozat lebonyolítása 
d) Esetleges  kapcsolatfelvétel  a  regisztrált  személlyel  a 

rendezvénysorozat kapcsolatos információk közlése céljából 
e) Tájékoztatás adása további hasonló, szakmai eseményekről, szakmai 

ajánlatokról, hírekről 

Kezelt adatok köre  név, cím, e‐mail cím, telefonszám, beosztás, cégnév

Adatkezelés jogalapja  a) A meghívok kiküldése, valamint a tájékoztatás adása további hasonló, 
szakmai  eseményekről,  szakmai  ajánlatokról,  hírekről  (fenti  a)  és  e) 
pontban jelzett adatkezelési célok) esetében az adatkezelés jogalapja 
az  adatkezelők  jogos  érdeke.  Jogos  érdek  megnevezése:  az 
adatkezelők  szakmai  eseményeinek  népszerűsítéséhez  fűződő  jogos 
érdek.  Az  adatkezelők  biztosítják  a  tiltakozás  lehetőségét,  így 
amennyiben az érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván hasonló 
célú  megkereséseket  kapni  az  adatkezelőktől,  úgy  adatait  az 
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adatkezelők törlik és a továbbiakban nem fogják hasonló célból az 
érintettet megkeresni. 

b) A  résztvevők  regisztrálása,  kapcsolattartás  és  a  rendezvénysorozat 
lebonyolítása  (fenti  b),  c)  és  d)  pontban  jelzett  adatkezelési  célok) 
esetén az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az 
érintett  azáltal  ad  meg,  hogy  jelzi  részvételi  szándékát  a 
szervezőknek.  
Tájékoztatjuk,  hogy  hozzájárulását  bármikor  visszavonhatja,  ez 
azonban nem érinti a hozzájárulás megadását megelőzően végzett 
adatkezelés  jogszerűségét.  A  személyes  adatok  kezeléséhez  adott 
hozzájárulás  visszavonása  esetén  a  szakmai  napon  sajnálatos 
módon nem vehet részt.  

Az adatkezelés időtartama a) A  rendezvénysorozattal kapcsolatos  adatkezelés  az  esemény 
lezárásáig tart. 

b) A  jogos  érdeken  alapuló  adatkezelés  esetén  (tájékoztatás  adása 
további  hasonló  szakmai  eseményekről,  szakmai  ajánlatokról, 
hírekről)  az  adatkezelés  az  érintett  tiltakozásáig,  vagy  törlésre 
irányuló kérelmének kézhez vételéig tart.  

Adatszolgáltatás  kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Az adatszolgáltatás önkéntes. 

Adatok forrása  Amennyiben  nem  az  érintettől  származnak  az  adatok,  úgy  az  adatok 
nyilvános forrásból származnak (pl. honlap), amely forrás tartalma alapján 
feltételezhető, hogy az érintett érdeklődne a rendezvénysorozat iránt, így 
a meghívás egy ilyen jellegű eseményre a meghívottat nem éri váratlanul. 
A meghívott adatai ajánlás útján is juthattak az adatkezelők tudomására, 
ilyen esetben az ajánló személy szavatolja a hozzájárulás meglétét.  

 

B)  KÉP  /  VIDEOFELVÉTELEK  KÉSZÍTÉSE  ÉS  FELHASZNÁLÁSA  A  RENDEZVÉNYSOROZATON  AZ  ADATKEZELŐK 

ÁLTAL 

Érintettek  A rendezvénysorozaton részt vevő személyek. 

Adatkezelés célja  a) A rendezvénysorozat népszerűsítése
b) Nyilvánosság tájékoztatása a lezajlott eseményről 
c) Képfelvétel  és  videofelvétel  felhasználása,  illetve  megosztása  az 

adatkezelők  nyilvános  közösségi  oldalain  és  marketing  anyagokban 
(nyilvánosságra hozatal) 

Kezelt adatok köre  Képmás,  hang,  felvételen  szereplő  egyéb  személyes  adatok.  Írásbeli 
hozzájáruló nyilatkozat esetén az érintett neve, lakcíme, aláírása.  

Adatkezelés jogalapja  a) Érintett  hozzájárulása,  amelyet  az  érintett  ráutaló  magatartással 
(ilyen    ráutaló magatartásnak minősül, ha az érintett  személy  tudja, 
hogy    abban  a  helyiségben,  ahová  belép,  felvétel  készül  vagy 
készülhet), vagy kifejezett nyilatkozattal adhat meg. 

b) Nem  szükséges  hozzájárulás  a  fénykép  és  kamerafelvétel 
készítéséhez és felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti 
szereplés esetén. 

Az adatkezelés időtartama Az  adatkezelés  az  érintett  törlési  kérelmének  teljesítéséig  vagy  az 
adatoknak  az  érintett  általi  tiltakozás  eredményeként  történő  törléséig 
tart.  

Adatszolgáltatás  kötelező 
vagy önkéntes jellege 

Ön nem köteles hozzájárulni a fénykép vagy videofelvétel készítéséhez 
és  felhasználásához,  ezt  azonban  kérjük  minden  eseten  a 
rendezvénysorozatot megelőzően legalább 3 nappal jelezze írásban vagy 
e‐mailben  a    szervezők  részére.  Hozzájárulása  hiányában  előfordulhat, 
hogy a rendezvénysorozaton csak korlátozott módon vehet részt (pl. csak 
a  terem bizonyos  részén  tartózkodhat). Önnek bármikor  lehetősége van 
arra  is,  hogy  hozzájárulását  visszavonja,  a  már  elkészült  fénykép  vagy 
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kamerafelvétel felhasználása ellen tiltakozzon, vagy annak a törlését kérje 
az  adatkezelőtől.  Tájékoztatjuk,  hogy  a  hozzájárulás  visszavonása  nem 
érinti a hozzájárulást megelőzően megadott adatkezelés jogszerűségét.  

 

4. Egyéb információk az adatkezeléssel kapcsolatban 

Az  adatkezelők  az  érintett  személyes  adatait  a  jelen  tájékoztatóban  meghatározott  célból  és  az  e  cél 

megvalósulásához  szükséges  mértékben  kezelik.  Az  adatkezelés  kapcsán  az  érintett  személyes  adatait  az 

adatkezelők erre  jogosult munkatársai  ismerhetik meg. Azon munkatársak  jogosultak a  személyes  adatokhoz 

hozzáférni,  akiknek  munkakörükből  fakadóan  a  konkrét  személyes  adatokkal  valamely  feladatuk  van.  Az 

adatkezelők nem hoznak automatizált adatkezelésen alapuló döntést,  illetve nem végeznek profilalkotást. Az 

adatkezelők nem továbbítják az érintett személy személyes adatait harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) 

országba.  Az  adatkezelő  az  érintett  személyes  adatait  esetlegesen  a  vele  együttműködő  adatfeldolgozók 

részére átadhatja, kizárólag a szakmai nap  lebonyolítása érdekében szükséges adatkezelési  feladatok ellátása 

érdekében.    Az  adatkezeléssel  kapcsolatos  esetleges  jogsértésért  az  adatkezelők  felróhatóságuk  arányában 

felelnek. Felróhatóság hiányában azon adatkezelő felel az érintett irányába, akinek az érdekkörében a jogsértés 

történt.  

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban 

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást 

kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

Hozzáférés  joga: Az érintett kérelmére az adatkezelők tájékoztatást adnak arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak  kezelése  folyamatban  van‐e. Ha  igen,  az  érintett  jogosult  arra,  hogy  az  adatkezelők  által  kezelt  rá 

vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre 

vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett 

időtartamára  vagy  az  időtartam  meghatározásának  szempontjaira,  valamint  az  adatok  forrására  vonatkozó 

információkhoz hozzáférést kapjon. 

Kérelemre az adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére 

bocsátják. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díj 

számítható  fel.  Ha  az  érintett  elektronikus  úton  nyújtotta  be  a  kérelmet,  az  információkat  széles  körben 

használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.  

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a 

hiányos adatai kiegészítését. 

Hozzájárulás visszavonáshoz való  jog: Az érintett bármikor  jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére 

vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a  jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem 

érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelők a személyes adatokat töröljék, ha 

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt; 

b) ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

c) az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;  

d) az adatkezelés jogellenes; 
e) azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 
f) az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú. 

Az adatkezelők fenti kérelemre az adatokat törlik, kivéve, ha a további adatkezelés 

a) az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, 
b) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából szükséges. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha  
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a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését, 

b) bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri, 
c) az  adatkezelőknek  már  nincs  szükségük  az  adatok  kezelésére,  de  az  érintett  azt  jogi  igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli, 

d) az  érintett  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen,  amely  esetben  a  korlátozás  arra  az  időtartamra  vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek‐e az érintett jogos 

indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak 

az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más 

személy  jogainak  védelme  érdekében,  vagy  az  Európai  Unió,  illetve  valamely  tagállam  fontos  közérdekéből 

kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelők az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatják.  

A  helyesbítésről,  a  törlésről  vagy  korlátozásról  az  adatkezelők  a  érintetett,  továbbá  mindazokat  értesítik, 

akiknek  korábban  az  adatot  továbbította.  Az  értesítést  az  adatkezelők mellőzik,  ha  ez  lehetetlen,  vagy  nagy 

erőfeszítést  igényel.  Ha  az  adatkezelők  nyilvánosságra  hozták  a  személyes  adatot,  és  azt  törölni  köteles,  az 

elérhető  technológia  és  a  megvalósítás  költségeinek  figyelembevételével  megteszik  az  ésszerűen  elvárható 

lépéseket  –  ideértve  technikai  intézkedéseket  –  annak  érdekében,  hogy  tájékoztassák  az  adatokat  kezelő 

adatkezelőket,  hogy  az  érintett  kérelmezte  tőlük  a  szóban  forgó  személyes  adatokra  mutató  linkek  vagy  e 

személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

a)   ha  az  jogos  érdek  alapján  történik;  ebben  az  esetben  az  adatkezelés  nem  folytatható,  kivéve,  ha  az 

érintett érdekeivel,  jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, 

vagy  olyan  okok  indokolják,  amelyek  jogi  igények  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez 

kapcsolódnak, 

b)   ha  az  közvetlen  üzletszerzés  érdekében  történik  vagy  ahhoz  kapcsolódik;  ilyen  esetben  e  célból  az 

adatkezelés a továbbiakban nem folytatható. 

Az  adatok  hordozhatóságához  való  jog:  alapján  az  érintett  egyrészt  kérheti,  hogy  az  adatkezelőktől,  ha  ez 

technikailag  megoldható,  tagolt,  széles  körben  használt,  géppel  olvasható  formátumban  a  kezelt  személyes 

adatait  megkapja  és  azt  bármely  adatkezelőnek  ő  maga  továbbítsa,  másrészt  kérheti  az  adattovábbítást 

közvetlenül az adatkezelőktől. 

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai 

sérültek,  úgy  kérjük,  hogy  panaszát  jelezze  az  adatkezelők  felé  a  fent  megadott  elérhetőségek  egyikén  a 

sérelem mielőbbi orvoslása céljából.  

Panaszával  az  érintett  az  illetékes  hatósághoz  is  fordulhat. Ha  így  dönt,  azt  az  alábbi  elérhetőségeken  tehet 

bejelentést a hatóságnál:  

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 
Telefon: +36 ‐1‐391‐1400 
Fax: +36‐1‐391‐1410 
E‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe  tartozik.  A  per  az  érintett  lakóhelye  szerinti  törvényszék  előtt  is  megindítható  (az  alábbi 

hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Szombathely, 2021. szeptember 22. 
 
Kovács Tamás   sk.            
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