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1. ADATKEZELŐ
Adatkezelő neve:
Adatkezelő címe:
Adatkezelő elérhetőségei:
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

Selejtezhető: érvényesség végétől számított 10 év
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
7602 Pécs, Pf. 33
info@tettyeforrashaz.hu
adatvedelem@tettyeforrashaz.hu

+36 72 421-700
www.tettyeforrashaz.hu
+36 72 421-700

2. ADATKEZELÉS RÉSZLETEI
A társaság marketing kommunikációs céllal a tevékenységét bemutató fényképeket és kisfilmeket készít, közösségi rendezvényeket,
üzemlátogatásokat, pályázatokat és játékokat szervez, illetve bekapcsolódik más szervezetek által kezdeményezett rendezvényekbe. A
rendezvényekhez (ide értve: marketing kommunikáció körében az élő rendezvények, promóciók, nyereményjátékok, pályázatok stb.)
kapcsolódó részletes leírást, feltételeket, szabályokat az adott rendezvény tájékoztatója tartalmazza.
Az adatkezelés célja az adott rendezvény lebonyolítása, a rendezvénnyel kapcsolatos médiamegjelenés,
Adatkezelés célja
kiadványokban, beszámolókban történő megjelenés, a résztvevőkkel való kapcsolattartás, esetleges pénzügyi
elszámolás, pályázati támogatás esetén a rendezvény lebonyolításának igazolása.
Adatok forrása
Érintettek: rendezvényen részt vevő személyek.
A kezelt adatok köre rendezvényenként változó lehet. Valamennyi rendezvényen készülnek csoportos,
tömeget érintő fényképek és videófelvételek. A rendezvény lebonyolításához, a rendezvényen való
Kezelt adatok köre
részvételhez és szükség lehet további személyes adatok megadására. Leggyakrabban kezelt adatok: fénykép,
videófelvétel, név, születési dátum, anyja neve, lakcím, oktatási intézmény neve és osztály megjelölése, e-mail
cím, telefonszám, pénzügyi elszámolás esetén: bankszámlaszám.
Jogos érdek alapján.
Adatkezelés jogalapja
Profilképek, szervezeti tevékenységet bemutató fényképek és kisfilmek az érintett hozzájárulásával
készíthetők.
Profilképek, szervezeti tevékenység bemutatása céljából készült
hozzájárulás visszavonásáig
fényképek és kisfilmek
Adatok tárolásának
időtartama

Adatok tárolásáért
felelős

Rendezvényeken készült fényképek, videófelvételek, alkotások

tiltakozásig

Rendezvényen való részvételhez kapcsolódó adatok

rendezvény lezárását követő 30 nap

Pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok

10 év

szakértő – sajtóreferens

3.

ADATTOVÁBBÍTÁS (részletes információk: „Adattovábbításban érintett szervezetek listája” dokumentum)
EU-n kívüli országba történik adattovábbítás:
☐ igen
☒ nem
Adatfeldolgozók: közösségi médiaszolgáltatók; országos, regionális és helyi médiaszolgáltatók; kommunikációhoz kapcsolódó
alvállalkozók; vállalatirányítási, üzemirányítási valamint ügyviteli rendszer támogatója; pályázati források esetén pályázatíró és a
pályázatot elbíráló szervezet.
Címzettek: posta, bank, szakszervezet, közhatalmi jogosítvánnyal rendelkező hatóságok, szervezetek részére jogszabályi előírások
szerint.

4.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. adatkezelése során nem történik profilalkotás, automatikus döntéshozatal, valamint közös adatkezelés.

5. 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 adatainak 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.
☒ 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, kérheti
adatkezelésének felfüggesztését a kivizsgálás időtartama alatt.
☒ Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult kikérni digitális, táblázatos formában a róla tárolt személyes adatokat.
☒ Panasztételhez való jog: az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatósághoz, illetve jogorvoslatért fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1374 Budapest, Pf.: 603.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36 1 391-1400, www.naih.hu).
☒ 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.
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☐ Automatikus döntéshozatal felülvizsgálatához való jog: az érintett jogosult minden olyan adatkezelési folyamat manuális felülvizsgálatát
kérni, ahol az adatkezelő az érintettre joghatással járó automata döntéshozatalt alkalmazott.

Pécs, 2020.10.19.

…………………………………………
Brandstätter Gábor
vezérigazgató
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