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Adatkezelési tájékoztató az online felületeinket használók részére

GDPR (General Data Protection Regulation) 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 áram-
lásáról” szóló rendelet alapján a természetes személyeknek személyes adataikkal 
való rendelkezésük tekintetében jogosultságaik vannak, így az eddigieknél jóval 
átláthatóbban és átfogóbban végezzük és szabályozzuk az adatkezelési tevé-
kenységüket.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatónk célja, hogy Ön megfelelő és részletes tájékozta-
tást kapjon a személyes adataival folytatott adatkezelésünkről.

Adatkezelési Tájékoztatónk GDPR rendelet 13. és 14. cikkében meghatározott kö-
telező és ajánlott információkat tartalmazza, továbbá a GDPR rendelet 12. cikknek 
megfelelően tömören és közérthetően megfogalmazva, táblázatos, áttekinthető 
formában készítettük el.

Lehetőséget biztosítunk Önnek, hogy a leghitelesebb módon, a rendelet eredeti szö-
vege alapján ismerje meg az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 
által támasztott legfontosabb követelményeket és a jogait. Az alábbi követelmények 
alapján készítettük el az Adatkezelési Szabályzatunkat és alakítottuk ki, működ-
tetjük a teljes adatkezelési rendszerünket, így jelen tájékoztatónk nem tartalmaz 
további részleteket a rendeletből, ezért az alábbi útmutatóval segítjük Önt a pontos 
tájékoztatás érdekében.
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Adatkezelési tájékoztató az online felületeinket használók részére

Követelmény
Adatkezelési  

Szabályzat

GDPR rendelet 4. cikk 
Az adatkezelésünkben alkalmazott fogalmak meghatározása

1.4. fejezet

GDPR rendelet 5. cikk 
A személyes adatok kezelésének elveire vonatkozó követelmények

2.1. fejezet

GDPR rendelet 6. cikk
Az adatkezelésünk jogszerűségére vonatkozó követelmények

2.2. fejezet

GDPR rendelet 7. cikk
Az Ön hozzájárulásának kezelésére vonatkozó követelmények

2.2.1. fejezet

GDPR rendelet 8. cikk
16 éven aluli gyermekek adatkezelésére vonatkozó követelmények

2.3. fejezet

GDPR rendelet 9. cikk
Az Ön személyes adatai között a különleges kategóriába sorolt személyes 
adatok kezelésére vonatkozó követelmények

3.1. fejezet

GDPR rendelet 12. cikk
Az Ön jogai, illetve a jogainak kielégítésére vonatkozó követelmények

5. fejezet

GDPR rendelet 13. és 14. cikkek
Az Ön tájékoztatására vonatkozó követelmények

5.1. fejezet

GDPR rendelet 24. és 29. cikkek
Az adatkezelői és/vagy adatfeldolgozó tevékenységünkre vonatkozó  
követelmények

7.3. fejezet

GDPR rendelet 30. cikk
Az adatkezelési tevékenységünk nyilvántartására vonatkozó követelmények

10. fejezet

GDPR rendelet 31. cikk
Az adatkezelési tevékenységünk biztonságára vonatkozó követelmények

9. fejezet

GDPR rendelet 33. és 34. cikkek
Az adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó követelmények

8. fejezet

GDPR rendelet 35. és 36. cikkek
Az adatvédelmi hatásvizsgálataink készítésére vonatkozó követelmények

11. fejezet

GDPR rendelet 37.-39. cikkek
Az adatvédelmi tisztviselőre vonatkozó követelmények

12. fejezet

GDPR rendelet 44.-49. cikkek
A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek 
részére történő továbbítására vonatkozó követelmények

7.2. fejezet
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Adatkezelési tájékoztató az online felületeinket használók részére

Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogaival kapcsolatban (GDPR 13. cikk 2/b)

Hiteles információt biztosítunk Önnek a rendelet eredeti szövege alapján a jogairól, illetve 
azok érvényesítési lehetőségeiről, melyet részletesen az Adatkezelési Szabályzatunkban is 
megtekinthet. Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információk-

ról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

GDPR rendelet 15. cikk 
Az Ön személyes adatai hozzáféréséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy az 
Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adata-
inak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott 
kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

5.2. fejezet

GDPR rendelet 16. cikk 
Az Ön személyes adatai helyesbítéséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy 
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés 
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egye-
bek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

5.4. fejezet

GDPR rendelet 17. cikk
Az Ön személyes adatai törléséhez való joga. Ön jogosult arra, hogy kérésére 
az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó szemé-
lyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben 
meghatározott indokok valamelyike fennáll.

5.3. fejezet

GDPR rendelet 18. cikk
Az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga. Ön jogosult 
arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendelt-
ben meghatározott feltételek teljesülnek.

5.5. fejezet

GDPR rendelet 20. cikk
Az Ön személyes adatai adathordozhatóságához való joga. Ön jogosult arra, 
hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy Adatkezelő rendelkezésére bocsá-
tott 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 az Adat-
kezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

5.6. fejezet

GDPR rendelet 21. cikk
Az Ön tiltakozásához való joga. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kap-
csolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR Rendelet 
6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adat-
kezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatke-
zelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

5.7. fejezet
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Adatkezelési tájékoztató az online felületeinket használók részére

Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogaival kapcsolatban (GDPR 13. cikk 2/b)

GDPR rendelet 22. cikk
A tiltakozáshoz való jog és automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben. 
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) alapuló 
kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely 
Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben 
érintené.

5.8. fejezet

GDPR rendelet 34. cikk
Az Ön tájékoztatására vonatkozó joga az adatkezelési incidensekkel kap-
csolatban.

5.9. fejezet

A GDPR rendeletet az alábbi linkeken töltheti le, illetve tekintheti meg:

− https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

− http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:32016R0679&from=EN

Az Adatkezelési Szabályzatunkat kérésre megtekintheti a HONLAPUNKON  
a Footer menüpontban.

Amennyiben az adatkezelés bármely körülménye változik, a jelen „Adatkezelési Tájé-
koztatót” felülvizsgáljuk és szükség szerint a GDPR előírásainak megfelelően a lehető 
legrövidebb idő alatt módosítjuk és közzétesszük. Kérjük, hogy minden esetben gon-
dosan olvassa el az aktuális „Adatkezelési Tájékoztatót”, mert fontos információkat 
tartalmaznak az Ön személyes adatainak kezeléséről.

Az Ön adatainak biztonsága érdekében, mindenre kiterjedő részletes szabályzati 
rendszert és eljárásrendeket alakítottunk ki. Ezek betartása ellenőrzött és valameny-
nyi adatkezelést végző munkavállalónkra kötelező. A szabályzataink felsorolását az 
„Adatkezelési Szabályzatunk 1. számú melléklete” tartalmazza, melyet elérhetővé 
tettünk az Ön számára is.

Az információbiztonság és adatvédelem tekintetében a Társaságunk minden szüksé-
ges lépést megtett. Az eszközök fizikai és logikai védelme biztosított, továbbá a szi-
gorú jogosultsági eljárásrendünk alapján a hozzáférések megfelelően korlátozottak. 

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
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Adatkezelőként mindent megteszünk az általunk kezelt személyes adatok tekinte-
tében, hogy a bizalmasságot, a sértetlenséget és a rendelkezésre állást biztosítsuk  
az Ön személyes adataira nézve.

Az esetleges adatvédelmi incidensekkel kapcsolatban a GDPR rendeletnek meg-
felelően járunk el. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas 
kockázattal jár, úgy azt a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül bejelentjük a 
felügyeleti hatóságnak, valamint a rendelet által meghatározott esetekben az érin-
tetteket is tájékoztatjuk.

Jogérvényesítési formanyomtatványok

1. Hozzáférés iránti kérelem

2. Helyesbítés iránti kérelem

3. Adatkezelés korlátozása kérelem

4. Adathordozhatósági kérelem

5. Tiltakozási kérelem

6. Törlés iránti kérelem

7. Hozzájárulás visszavonása iránti kérelem

A kívánt jogérvényesítési formanyomtatványt letöltheti a HONLAPUNK-ról az  
Adatkezelési szabályzat menüpontban.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem a saját adatait adja meg részünkre, mint 
adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben az Ön kizáró-
lagos felelőssége, hogy az adatok megadását, ezen természetes személy hozzájáru-
lásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét adatkezelő-
ként nem vagyunk kötelesek vizsgálni! 

Adatkezelőként, a kapott személyes adatok valódiságát csak azokban az esetekben 
ellenőrizzük, ha annak kötelezettségét a vonatkozó törvényi szabályozás előírja, min-
den egyéb esetben a részünkre átadott adatok valódiságával, pontosságával kapcso-
latos felelősségünket teljes mértékben kizárjuk!  

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha ezen fenti kötelezettségének nem tesz eleget, és 
ezért az érintett velünk, mint adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvénye-
sített igényt, illetve az esetlegesen keletkező kapcsolódó kár összegét adatkezelő-
ként Önre tovább háríthatjuk!

Tájékoztatjuk, hogy az ellenőrző szervek felé a személyes adatok szükség esetén, vagy 
ellenőrzés céljából – megfelelően lecsökkentett adattartalommal - átadásra kerül-
hetnek, valamint adattovábbításra kerülhet sor bizonyos törvényi jogok gyakorlása, 
kötelezettségek teljesítése érdekében is egyedileg előre meg nem határozható ese-
tekben, törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében.
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Információ

A jelen „Adatkezelési tájékoztató” kiadója egyben az adatke-
zelő szervezet is. Az adatkezelést szervezetünk munkatársai 
végzik. Részünkről az Ön adataidhoz kizárólag azon munka-
vállalóink férnek hozzá, akiknek az a munkájuk elvégzéséhez 
feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési 
jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítettük.

Cégnév: Magyar Kongresszusi Iroda nKft.

Székhely: 1011 Budapest Szilágyi Dezső tér 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-354490

Elérhetőségek: hcb@hcb.hu

Adatkezelés helye: www.budcb.hu

Adatkezelő adatvédelmi megbízottja (GDPR 13. cikk 1/a)

Információ

Adatkezelésünkkel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával, illet-
ve jogainak gyakorlásával, szervezetünk adatvédelmi meg-
bízottjához fordulhat. Eredménytelen egyeztetést követően 
jogorvoslati kérelemmel, vagy panasztételi lehetőséggel  
a lentebb feltűntetett Felügyeleti Hatósághoz fordulhat.

Név: Mátray Noémi

Elérhetőségek: noemi.matray@hcb.hu

mailto:hcb%40hcb.hu?subject=
http://www.budcb.hu
mailto:noemi.matray%40hcb.hu?subject=
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Adatvédelmi tisztviselő (GDPR 13. cikk 1/b)

Információ
A GDPR 37. cikk értelmében az átvizsgálást követően  
megállapítottuk, hogy szervezetünknek nem szükséges 
„Adatvédelmi tisztviselőt” kijelölnie.

Név: ‒

Elérhetőségek: ‒

Felügyeleti hatóság (GDPR 13. cikk 2/d)

Információ

Amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban önt jogsé-
relem érte, úgy joga van panaszt benyújtani az alábbi illeté-
kes felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóságnál történő  
panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk); a felügyeleti  
hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz  
való jog (GDPR 78. cikk)

Felügyeleti Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Honlap:
www.naih.hu 
Online ügyintézés: www.online.naih.hu/EMS/Home

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.9

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

https://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat%40naih.hu?subject=
https://www.google.com/maps?q=1024+Budapest,+Szil%C3%A1gyi+Erzs%C3%A9bet+fasor+22/C.9&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwjeyoiD8_nzAhVLs4sKHYvwAjQQ_AUoAXoECAEQAw
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Illetékes bíróság (GDPR 79. cikk)

Információ

A fentieken túlmenően a területileg illetékes Törvényszék 
előtt keresetet indíthat szervezetünkkel szemben a szemé-
lyes adatok védelme megsértése esetén. Az érintettnek joga 
van az adatkezelővel, vagy az adatfeldolgozóval szembeni 
hatékony bírósági jogorvoslathoz, ha megítélése szerint 
személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében 
megsértették a GDPR rendelet szerinti jogait.

Illetékes törvényszék: Fővárosi Törvényszék

Telefonszám: +36 (1) 354-6000

Cím: 1055 Budapest, Markó utca 27.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.

Alkalmazott jogszabályok

Mint adatkezelők az alábbi törvényeket, jogszabályokat alkalmazzuk a 6. cikk  
(1) bekezdésének c) pontján alapuló adatkezelés esetén, amikor az adatkezelés  

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

https://www.google.com/maps/place/Budapest,+Mark%C3%B3+u.+27,+1055/@47.5088842,19.0508027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4741dc1275c10eb5:0x503ecc59d6767bcf!8m2!3d47.5088806!4d19.0529914
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Az adatkezelési célterületek tartalomjegyzéke

51 – Hírlevél szolgáltatással és egyéb marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

71 – Cookie-val kapcsolatos adatkezelés

72 – Google Analytics és AdWords adatkezelés

73 – WEB lap működtetésével összefüggő adatkezelés - Honlap szervernaplózás

74 – Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Online felületeink

Főoldal www.budcb.hu

Hírlevél feliratkozás a főol-
dalon

Expert club

Tagrendszer

Konferencia nagykövetek

51 – Hírlevél szolgáltatással és egyéb marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés célja

A hírlevélre történő feliratkozással kapcsolatos adatkezelés, mely so-
rán az érintett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoz-
tatást kap a legújabb akciókról.

http://www.budcb.hu
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51 – Hírlevél szolgáltatással és egyéb marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés jogalapja

• hozzájárulásos (6./a)

Érintettek köre
• online felhasználó 
 (online felületen hozzájáruló érintett)

GDPR 14. cikk 1/D 
Az adatkezelő által kezelt sze-
mélyes adatok köre, kategóriája

• Név
• E-mailcím

Az adatkezelési tevékenység 
leírása

Az online rendszereinkben, a hírlevelekre  
történő feliratkozáshoz jelenleg a fentebb felsorolt linkeken keresztül 
van lehetőség:

• online feliratkozás
Az oldalunkon történő feliratkozás esetén még szükség van egy 
megerősítő kattintásra a „FELIRATKOZÁS” gombra! 
A megadott adatokat a hírlevelek üzemeltetését végző külsős adat-
feldolgozónk is kezelik. 
Az elektronikus feliratkozás esetén a hozzájárulások automatikusan 
tárolásra kerülnek. Double-opt-in módszert jelenleg nem alkalma-
zunk.

A személyes adatok címzettjei, 
illetve a címzettek kategóriái (13. 
cikk 1/E) – lásd az „Adatfeldolgo-
zói” táblázatban

A8: hírlevél szolgáltató 
A9: marketing 
A10: WEB oldal üzemeltetése 
A13: tárhely szolgáltató

6. cikk (1) bekezdésének f) pont-
ján alapuló adatkezelés esetén, 
az adatkezelő vagy harmadik fél 
jogos érdekeinek leírása (13. cikk 
1/D)

‒

A kezelt adatok tárolásának 
időtartama, vagy ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai 
(13. cikk 2/A)

Hírlevél szolgáltatás: a hozzájárulás visszavonásáig! 
Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az e-célból felvett személyes 
adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél szolgáltatásról. 
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat!

• az elektronikus levelek alján található Leiratkozás gombra kattint-
va, valamint a newsletter@budcb.hu e-mail címre küldött „Hozzá-
járulás visszavonása iránti kérelem” benyújtásával

• Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről:  
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. „Hozzájárulás visszavonása iránti 
kérelem” benyújtásával.

mailto:newsletter%40budcb.hu?subject=
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51 – Hírlevél szolgáltatással és egyéb marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

Adatforrás meghatározása, 
amennyiben az adatok nem az 
érintettől származnak (GDPR 14. 
cikk 2/F)

Az adatok közvetlenül az érintettől származnak.

Annak ténye, hogy az adatke-
zelő harmadik országba, vagy 
nemzetközi szervezet részére 
kívánja továbbítani a személyes 
adatokat. (13. cikk 1/F)

A felsorolt személyes adatok nem kerülnek  
3. országba továbbításra.

Az adatszolgáltatási kötelezett-
ség, illetve annak elmaradásá-
nak következményei (13. cikk 
2/E)

Az adatszolgáltatás nem kötelező, a marketing célú hírlevél küldés 
szabadon választható és hozzájárulásos alapon működik.
Amennyiben az érintett önként szeretné a szolgáltatást, úgy kötelező 
megadni a következő személyes adatokat:

• Név 
• E-mail cím

Az automatizált döntéshozatal 
(profilalkotás).
Az alkalmazott logikára vonat-
kozó információk, valamint a 
tevékenység következménye az 
érin tettre nézve. (13. cikk 2/F)

A hírlevelet munkatársunk küldi ki a rendszeren keresztül. 
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő 
linkekre történő kattintások segítségével statisztikát vezet. A statiszti-
ka anonim, személyes adatot nem tárol kivéve az e-mail címet.

Egyéb információ

71 – Cookie-val kapcsolatos adatkezelés

Információ
A Cookie elfogadásakor felugró üzenet tartalmazza a szüksé-
ges információkat.

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés jogalapja 

• hozzájárulásos (6./a)

Érintettek köre online felületünket használók
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72 – Google analytics és adwords adatkezelés

Információ

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés jogalapja 

• hozzájárulásos (6./a)

Érintettek köre online felületünket használók

73 – Web lap működtetésével összefüggő adatkezelés – honlap szervernaplózás

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés célja 

A weboldal biztonságának megőrzése, a működésének ellenőrzése, 
a honlap megtekintése során fellépő hibák azonosíthatósága és a 
visszaélések megakadályozása. 
Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket 
nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását 
szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek 
által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is 
tartozik felelősséggel azokért.

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés jogalapja 

• jogos érdek (6./f)

Érintettek köre online felületünket használók

GDPR 14. cikk 1/D 
Az adatkezelő által kezelt sze-
mélyes adatok köre, kategóriája

• IP- cím ahonnan a lekérés történt
• lekérések
• böngésző adatok

Az adatkezelési tevékenység 
leírása

A fenti adatok nem alkalmasak az érintett azonosítására, azonban az 
IP cím alapján meghatározható a látogató számítógépének földrajzi 
elhelyezkedése. 
Az Adatkezelő a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat 
más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének 
azonosítására nem törekszik. 
A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok 
önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak.
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73 – Web lap működtetésével összefüggő adatkezelés – honlap szervernaplózás

A személyes adatok címzettjei, 
illetve a címzettek kategóriái (13. 
cikk 1/E) – lásd az „Adatfeldolgo-
zói” táblázatban

• IT üzemeltetés

6. cikk (1) bekezdésének f) pont-
ján alapuló adatkezelés esetén, 
az adatkezelő vagy harmadik fél 
jogos érdekeinek leírása (13. cikk 
1/D)

Cégünknek jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működésé-
hez. 
Az adattakarékosság elve alapján csak annyi adatot használunk, 
amely a cél elérése érdekében szükséges. 
Fentiek alapján megállapítható, hogy az adatkezelő jogos érdeke, 
amelyet az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elvének feltétlen 
érvényesülésével valósít meg, elsőbbséget élvez az érintettek kapcso-
lódó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

A kezelt adatok tárolásának 
időtartama, vagy ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai 
(13. cikk 2/A)

• az érintett tiltakozásának pozitív elbírálásáig.

Adatforrás meghatározása, 
amennyiben az adatok nem az 
érintettől származnak (GDPR 14. 
cikk 2/F)

• közvetlen az érintettől

Annak ténye, hogy az adatke-
zelő harmadik országba, vagy 
nemzetközi szervezet részére 
kívánja továbbítani a személyes 
adatokat. (13. cikk 1/F)

A felsorolt adatok nem kerülnek 3. országba továbbításra.

Az adatszolgáltatási kötelezett-
ség, illetve annak elmaradásá-
nak következményei (13. cikk 
2/E)

Az automatizált döntéshozatal 
(profilalkotás). 
Az alkalmazott logikára vonat-
kozó információk, valamint a 
tevékenység következménye az 
érintettre nézve. (13. cikk 2/F)

nincs

Egyéb információ és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.
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74 – Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Információ

1. Adatkezelő elérhető a Facebook és LinkedIn közösségi 
portálon. 
2. Az adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak 
megosztása. A Facebook oldal segítségével a Látogatok tájé-
kozódhat a legújabb akciókról. 
3. Adatkezelő Facebook és LinkedIn oldalán a „tetszik”/”like”- 
linkre kattintással az érintett hozzájárul az Adatkezelő hírei-
nek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenő falán. 
Az adatkezelő használhatja az egyes közösségi oldalak 
reklám szoftvereit és azokhoz tartozó, kapcsolódó szolgálta-
tásokat. (Például: Konverziókövetés, remarketing, retargeting, 
címkekezelés.) Az adatokat a szolgáltatás során titkosítják és 
az adatkezelés célja, hogy a közösségi oldalak hirdetéseket 
tegyenek közzé a felhasználó(k) részére. 
A közösségi oldalon regisztrált felhasználók adatkezelésének 
a célja, hogy a közösségi oldalakon, a weboldalt és a webol-
dallal kapcsolatos elemek, termékek, szolgáltatások, akciók 
terjesztése vagy magának a weboldalnak a megosztása, illet-
ve „lájkolása”, népszerűsítése. 
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás mód-
járól, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat 
az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, 
így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok 
törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal 
szabályozása vonatkozik! 
Jelen esetben a Magyar Kongresszusi Iroda Nonprofit Kft. 
NEM ADATKEZELŐ!

GDPR 13 cikk 1/C 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása szemé-
lyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Érintettek köre
Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/
Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a 
weboldalunkat.




