Hatályos: 2019.02.19-től

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Rendezvényekhez, üzemlátogatásokhoz, nyereményjátékokhoz, pályázatokhoz
kapcsolódó személyes adatok kezeléséről
A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a személyes adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, így elsősorban az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a tanács (EU)
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet)
tiszteletben tartása mellett végzi.
Az általános adatvédelmi rendelet előírásainak eleget téve, ezúton tájékoztatjuk az Ön személyes adatainak kezeléséről:
1. Az adatkezelő
Az adatkezelő neve:
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Az adatkezelő címe:
7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8.
Az adatkezelő elérhetőségei:
e-mail: info@tettyeforrashaz.hu, telefon: +36 72/421-700, honlap: www.tettyeforrashaz.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve:
Nagy Viktor
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: +36 30/377-9305, nagy.viktor@tettyeforrashaz.hu
2. Az adatkezelés részletei
A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja:
Rendezvények esetében:
Kezelt személyes
Az adatkezelés célja
adatok
Arckép (fotó, videó)
A TETTYE FORRÁSHÁZ által szervezett
rendezvényeken vagy más nyilvános
rendezvényeken való résztvevőként, kiállítóként
készített fotók felhasználása online vagy nyomtatott
sajtóban, közösségi médiában vagy a cég honlapján.
Gyermekeknek kiírt pályázatok esetén:
Kezelt személyes
Az adatkezelés célja
adatok
Gyermek(ek) neve,
Különböző nyereményjátékokhoz és pályázati
életkora, osztálya,
kiírásokhoz kapcsolódó zsűrizés/sorsolás
oktatási intézmény
lebonyolítása, a nyertes(ek) értesítése, a
neve, felkészítő
kapcsolódó jegyzőkönyv/dokumentáció elkészítése,
tanár(ok) vagy
pénzügyi elszámolások igazolása, kiállítások
osztályfőnök neve és
szervezése a pályamunkákból, esetleges fotók
kapcsolattartási adatai
felhasználása online vagy nyomtatott sajtóban,
(telefonszám, e-mail)
honlapon, közösségi médiában.
Üzemlátogatások, csoportok fogadása esetében:
Kezelt személyes
Az adatkezelés célja
adatok
Résztvevők (akár
Látogatócsoportok fogadása, opcionálisan
gyermekek) neve
személyszállítás szervezése – kapcsolódó utaslista
elkészítése.
Iskolai csoport esetében
az oktatási intézmény
neve, kísérő tanár(ok)
vagy osztályfőnök neve
és kapcsolattartási
adatai (telefonszám, email)

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
(a részvétellel
kifejezett ráutaló
magatartás alapján)

Az adatkezelés
(tárolás) időtartama
A hozzájárulás
visszavonásáig.

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
(a részvétellel
kifejezett ráutaló
magatartás alapján)

Az adatkezelés
(tárolás) időtartama
Az alkotásokat nem
töröljük, nem
semmisítjük meg; a
kapcsolódó adatokat a
pályázat lezárásáig
tároljuk.

Az adatkezelés
jogalapja
Az érintett
hozzájárulása
(a részvétellel
kifejezett ráutaló
magatartás alapján)
Az utaslista
készítése jogszabályi
kötelezettség miatt
szükséges.

Az adatkezelés
(tárolás) időtartama
Az adatokat az
esemény lebonyolítása
után nem tároljuk,
kivétel az esetleges
elszámolásokhoz
szükséges adatok,
melyeket a számviteli
törvény alapján
legfeljebb 8+1 évig
tárolunk.
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Az adatkezelés során történik-e profilalkotás? nem
Az adatkezelés során történik-e automatikus döntéshozatal? nem
A kezelt személyes adatok forrása: az érintett (tanulók esetén az oktatási intézmény)
Adattovábbítás:
Adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők):
 Facebook (USA 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025) – Közösségi média szolgáltató
 Helyi, regionális és országos sajtó
 Pécsi Kommunikációs Központ Kft. (7621 Pécs, Király utca 27) – rendezvényfotózás, videók készítése, egyes sajtótartalmak
közvetítése
Címzettek (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó ideiglenes feladatokat végzők):
 Tüke Busz Zrt. (7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) – látogatócsoportok esetén a személyszállítással megbízott vállalat
Harmadik (EU-n kívüli) országba történő továbbítás:
 Facebook - USA
adatbiztonsági garancia: Privacy Shield
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active)
Közös adatkezelés történik: nem
Adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések:
Jogosultságkezelés, hozzáférések korlátozása, titoktartási szerződések, zárt informatikai hálózat és hálózatvédelem, adatok
különválasztása; rendszeres biztonsági mentés archiválás, szabályozott irat- és dokumentumkezelés, vírusvédelem;
webhelybiztonság adatfeldolgozókkal való adatbiztonsági megállapodás.
Az Érintett jogai:
 Tájékoztatáshoz való jog: az Érintett jogosult már az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódni a személyes adatok kezelésének
módjáról.
 Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult személyes adatai helyesbítésének kérésére, ha az adatkezelőnél tárolt személyes
adatok nem felelnek meg a valóságnak, és ezt bizonyítani tudja.
 Hozzáféréshez való jog: az Érintett jogosult kikérni az adatkezelőtől a róla tárolt személyes adatokat.
 Törléshez, elfeledtetéshez való jog: az Érintett jogosult kérni az adatainak végleges törlését, kivéve, ha az adatkezelés szerződés
teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik.
 Hozzájárulás visszavonása: amennyiben az adatkezelés hozzájárulás alapján történik, az Érintett bármikor visszavonhatja a
korábban megadott hozzájárulását. A visszavonási kérelem elfogadása jelentheti az adatok törlését is, de amennyiben más
jogalap is támogatja az adatkezelést, az adatkezelés csak az adott adatkezelési cél vonatkozásában szűnik meg.
 Tiltakozáshoz való jog: amennyiben a jogalap jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány alapján történik, az érintett tiltakozhat
személyes adatának kezelése ellen, azonban a tiltakozás nem jelenti adatainak azonnali hatályú törlését.
 Korlátozáshoz való jog: amennyiben az Érintett nem tartja jogosultnak az adatkezelőt személyes adatai kezelésére, ez esetben
kérheti az adatkezelési folyamatok felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
 Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
 Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az Érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális
felülvizsgálatát kérni, ahol az adatkezelő az Érintetettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.
 Panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 1530 Budapest, Pf. 5., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391-1400,
www.naih.hu)
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