Adatkezelési tájékoztató valamint
hozzájáruló nyilatkozat
rendezvénnyel kapcsolatos adatkezeléshez
Tájékoztatjuk, hogy a hogy a Balaton Fejlesztési Tanács illetve munkaszervezete a Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. által szervezett rendezvényeken, programokon
fotódokumentáció és filmfelvétel készülhet, melyek a Balatoni Integrációs Kft. média felületein (a
cég honlapja, Facebook oldala, valamint YouTube csatornája) is megjelenhetnek.
A jelenléti ív aláírásával, online rendezvény esetén az online rendszerbe történő bejelentkezésével
Ön hozzájárulását adja a felvételek elkészítéséhez, azok publikálásához, a jelenlétin szereplő
személyes adatainak nyilvántartásához, kezeléséhez, valamint hogy további rendezvényeinkről
értesítéseket küldjünk.
A jelenléti ív aláírásával, online rendezvény esetén az online rendszerbe történő bejelentkezésével
Ön hozzájárulását adja, hogy a Balaton Fejlesztési Tanács illetve munkaszervezete a Balatoni
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft, mint adatkezelő személyes adatait kezelje az alábbi
tájékoztatóban foglaltak szerint.
Adatkezelés célja: a rendezvényen való részvételi szándék előzetes jelzése, a rendezvényen
megjelenő személy beazonosítása, a jelentkezővel való kapcsolattartás, a rendezvény
dokumentálása, az adatkezelő rendezvényeinek népszerűsítése, azokról tájékoztatás nyújtása.
Kezelt adatok köre: a jelentkező neve, a képviselt intézmény neve, jelentkező beosztása, emailcíme, rendszáma (ha gépjárművel érkezik és parkolóhelyet igényel), képmása.
Adatkezelési jogalapja: az Ön hozzájárulása, amelyet a jelenléti ív aláírásával ad meg.
Adattárolás határideje: a dokumentumokat az irattározásra vonatkozó jogszabályokban és belső
szabályzatokban meghatározott ideig megőrizzük.
Felhívjuk figyelmét, hogy a rendezvények elszámolása során a dokumentumok harmadik fél részére
megküldésre kerülhetnek.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatkezelő
feltüntetett elérhetőségein:
Név: Balaton Fejlesztési Tanács / Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.
E-mail cím: bftkht@balatonregion.hu
Telefonszám: +36 84 313-346
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
lehet élni:
Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Telefon: +36 1 391-1400
A jelenléti ív aláírását, online rendezvény esetén az online rendszerbe történő bejelentkezését a
fenti tájékoztató tudomásul vételének és az adatkezeléshez való hozzájárulásának tekintjük!
Amennyiben nem járul hozzá valamely személyes adata kezeléséhez, kérjük, a rendezvény előtt
szíveskedjék a szervezőknek jelezni, akik kérését rögzítik!
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