Alulírott nyilatkozom, hogy adataimat e-mailben (név, e-mail cím és telefonszám), az adatvédelmi- és kezelési tájékoztató olvasata után
önként az adatkezelő e-pakk Bt.- továbbiakban adatkezelő - rendelkezésére bocsátom a 2019. szept. 30-i, „Miért meséljünk?” c.
előadásra történő helyfoglaláshoz és ellenőrzéséhez az előadást követő nap 2019. október 1., 24.00 h-ig, amely adatokat ezután az
adatkezelő elektronikus és egyéb nyilvántartásából visszavonhatatlanul töröl. Adataim kezelésére vonatkozó beleegyező
nyilatkozatomat szóban (telefonon) vagy az előadás helyszínén illetve írásban (e-mail) bármikor visszavonhatom, amely után adataimat,
elektronikus levelemet a keletkezett egyéb adataimmal az adatkezelő megsemmisíti. E-mailemmel nyilatkozom, hogy az adatok a
valóságnak megfelelnek, ellenőrzésükhöz hozzájárulok.
Kelt Budapest, 2019. szeptember 30.

Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató
A Tájékoztató célja, hatálya
A Tájékoztató célja, hogy tájékoztassa a regisztráció/helyfoglalás igénylőjét az elbírálás során alkalmazott adatkezelésről, az alkalmazott adatvédelmi és
kezelési elvekről, politikáról, a. amelyet az e-pakk Bt. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőt elismer.
A Tájékoztató a a regisztráció/helyfoglalás továbbiakban Igénylő által megadott Személyes és egyéb adatok kezelésének elveit tartalmazza. A Tájékoztató
rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.
Fogalmak
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes és egyéb adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a
személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása,
közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása,
törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott elbírálás során
Adatkezelőnek minősül Juhász László adatfeldolgozó, az e-pakk Bt. tagja, az adattárolás lezárt helyiségben elektronikusan tárolva az e-pakk Bt.
székhelyén (1094 Bp., Liliom u. 39. 4. em. 2.) történik. Elérhetőségei munkanapokon és munkaidőben: mobil: 06-30 536-6989, e-mail: juhaszlaci@epakk.hu
Személyes adat és egyéb adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes/jogi személy, az Igénylő – közvetett vagy közvetlen módon
– azonosíthatóvá válik, egyéb adatai az elbíráláshoz szükségesek.
Adatfeldolgozó: az, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott tevékenység Adatfeldolgozója az e-pakk Bt
tagja: Juhász László, ugyanezen a cím alatti lakos.
A kezelt Személyes és egyéb adatok köre:A fennti adatlap adatai. Amennyiben az adatkezelő az igénylőnek e-mailt (pl. üzenetet) küld, úgy az
Adatkezelő rögzíti az Igénylő e-mail címét, és azt a a regisztráció/helyfoglalás elbírálásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli.
Az Adatkezelésre az Igénylők önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Igénylők
kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az elbírálás során általuk közölt Személyes adataik a döntéshez felhasználásra kerüljenek. Az Igénylő az önkéntes
hozzájárulásán alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. Jelen Tájékoztatóban meghatározott más Adatfeldolgozók részére történő adattovábbítás az Igénylő külön hozzájárulása nélkül nem
végezhető. Személyes és egyéb adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik
– kizárólag hatósági határozat alapján vagy az Igénylő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
Bármely igénylő e-mail/postai címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, ill. az általa megadott adatok
felhasználásával rajta kívül csak kizárólag az Igénylő tudhat.
Az Adatkezelés elvei, módja: Az Adatkezelő a Személyes és egyéb adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos
jogszabályok és jelen Tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. Az elbíráláshoz elengedhetetlenül szükséges Személyes és egyéb adatokat az
Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használják fel. Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill.
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes és egyéb adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem
terjeszkedhet túl. Adatkezelő a nekik megadott Személyes és egyéb adatokat ellenőrizheti. A megadott Személyes és egyéb adatok megfelelőségéért
kizárólag az azt megadó személy felel. A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú
személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő a 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes
adatot nem gyűjt. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni-, illetve egyéb jogsértés
vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, az elbírálás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára
hozzáférhetővé teszi az érintett Igénylő elérhető Személyes adatait.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes és egyéb adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Igénylőt, továbbá mindazokat értesíti,
akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett
jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes és egyéb adatok biztonságáról, megteszik azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg
megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan
megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Adatkezelés helye, tárolása: az e-pakk Bt. székhelyén (1094 Bp., Liliom u. 39. 4. em.2.) történik, kulcskezelő: Juhász László.
A tárolt adatok elektronikusak és időkorláttal rendelkeznek.
Az Adatkezelés időtartama lejár 2019. október 1., 24.00 h.
Az Igénylő jogai, érvényesítésük módja
Igénylő kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e az Igénylő Személyes és egyéb adatát, ha igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz
biztosítson számára hozzáférést. Személyes és egyéb adatainak kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott
levélben, illetve e-mail címére küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekintik hitelesnek, ha a
megküldött kérelem alapján az Igénylő egyértelműen azonosítható. A tájékoztatáskérés kiterjedhet az Igénylőnek az Adatkezelő által kezelt adataira, azok
forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozó nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, arra,
hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az Igénylő adatait. Ezen esetben ilyen nem történik. Kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes és egyéb
adatainak helyesbítését, módosítását, vagy törlését. Ilyen igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Adatfeldolgozás: Az Adatkezelő tevékenység ellátásához a jelen Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozót veszik igénybe.
Az Adatkezelési Tájékoztató módosítása: Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.
Jogérvényesítési lehetőségek: Bármilyen, az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel elérhetőségein kereshető Juhász László, az e-pakk Bt. tagja,
azaz Adatkezelő/feldolgozó. Az Igénylő az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat. Az Igénylő
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 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 Igénylőt tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és
eszközeiről.

