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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

a Danubia Forum Kft. által 2021.06.22-én 14:30-15:30 között tartandó, 

 „A készpénzmentes gazdaság és a digitális pénzügyek jelene és jövője”  

online kerekasztal-beszélgetés/”Esemény”-hez kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről 

 

A Danubia Forum Kft. adatkezelőként (továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja mindazon 

személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 

13. cikke alapján  az alábbi tájékoztatást adja az általa rendezett Eseménnyel kapcsolatban: 

 

Az Adatkezelő adatai: 

Név:   Danubia Forum Kft. 

Székhely: 1024 Budapest, Ady E. utca 24. 

Weblap:  https://www.danubiaforum.hu 

Képviselő: Kozák Ákos 

Telefon:  +36 1 249 5238 

E-mail:  info@danubiaforum.hu 

Adatvédelmi kapcsolattartó: Kozák Ákos  

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által szervezet Esemény során az Adatkezelővel  

kapcsolatba kerülő Érintettek számára részletes tájékoztatást nyújtson a személyes adataik 

kezelésével kapcsolatos minden lényeges tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és 

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről, az adatkezelés 

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat a GDPR  rendelkezéseivel 

összhangban.  

Az Érintett tudomásul veszi, valamint elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban 

meghatározott adatkezelésekhez. 

 

1.  Értelmező rendelkezések 

 

A jelen Tájékoztató értelmezésében az alábbiakban nevesített egyes definíciók az alábbi jelentésekkel 

bírnak:  

 

„személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
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valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;  

„adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, 

tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, 

továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy 

összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;  

„adatkezelő": az Adatkezelő, továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, 

amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt 

meghatározza;  

„adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;  

 

2 .  Adatkezelés célja: 

 

Az online (Zoom) platformon keresztül megtartandó Esemény szervezéséhez kapcsolódó 

adatkezelés. A jelentkezők (továbbiakban: „Érintettek”) az Adatkezelő által megadott webinárium 

linken regisztrálhatnak személyes adataik megadásával, majd ezt követően a Zoom alkalmazástól 

megkapják az eseményhez való csatlakozáshoz szükséges Zoom linket. Az Adatkezelő kizárólag az 

Eseménnyel összefüggésben kezeli a tudomására jutott személyes adatokat.  

 

Az adatok forrása: Az Adatkezelő az Érintettek adatait közvetlenül az Érintettektől kapja meg. A 

személyes adatok hiányában a regisztráció sikertelen, így az Eseményen való részvétel nem 

lehetséges, ezáltal a személyes adatok Érintett általi megadása az Adatkezelő által nyújtott 

Szolgáltatások igénybevételének feltétele.  

 

 

3  Az adatkezelés jogalapja: 

 

Az adatkezelés az Érintett kifejezett hozzájárulásával történik, a GDPR 6.§ (1) bek a.) pontja alapján.  

 

 

4.  Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre: 

 

A kezelt adatok köre adatkezelés célja 

e-mail cím azonosítás 

név (keresztnév, vezetéknév) azonosítás, szolgáltatásnyújtás 

 

 

5. Az adatkezelés időtartama:  

 

Az adatkezelés időtartama az Érintett jelentkezésétől kezdődik és az online esemény napját követő 7. 

napig tart. Ezt követően Adatkezelő törli az személyes adatokat.  
 

 

6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás: 

 

Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok elérése érdekében, feladatainak 

ellátásához harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely szolgáltatások magukban 



3  

foglalhatják az Érintettek személyes adatainak kezelését is. Ezen harmadik személy (a továbbiakban: 

„Adatfeldolgozó”) az adatkezelést a hatályos jogszabályok előírásaival összhangban végzi. 

Adatfeldolgozás céljára kizárólag az adott cél megvalósításához szükséges személyes adatok kerülnek 

továbbításra az egyes Adatfeldolgozók részére.  

Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozó: Zoom alkalmazás, online konferencia program (Zoom 

Video Communications, Inc.,  55 Almaden Boulevard, Suite 600, San Jose, CA 95113), melynek  

adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el. https://zoom.us/privacy  

 

7.  Adattovábbítás: 

 

Adatkezelő nem továbbít adatot harmadik személy részére 

 

8.  Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: 

 

Az Érintettek által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő arra kifejezetten 

feljogosított munkatársai férhetnek hozzá a regisztrációs folyamat során. Az Adatkezelőnél a 

személyes adatokhoz hozzáférő személyeket az Érintettek személyes adatainak tekintetében 

titoktartási kötelezettség terheli, azaz a munkaköri kötelezettségük teljesítése során, vagy egyéb 

módon tudomásukra jutott személyes adatokat, egyéb információkat kötelesek bizalmasan kezelni, és 

harmadik személyek részére nem hozzáférhetővé tenni. 

 

Az Esemény lebonyolítása alatt a Zoom alkalmazás technikai sajátosságai folytán a kerekasztal 

beszélgetésben résztvevő előadók és a többi résztvevő egyaránt megismerhetik a kerekasztal 

beszélgetésben résztvevő Érintettek regisztráció során megadott személyes adatait 

(bejelentkezési/nick név/Zoom profil név). 

 

9.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás: 

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok 

érvényesüljenek. Az Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és 

alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési 

megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha 

az aránytalan nehézséget jelentene. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és 

titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő 

intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 

technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő az adatbiztonság 

feltételeinek érvényesítése érdekében gondoskodik az érintett munkatársak megfelelő felkészítéséről. Az 

Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - az Érintett 

tájékoztatás kérése, illetve tiltakozása során az elvárt védelmi szintet nyújtja. 

 

 

10. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés 

A személyes adatok tárolása főszabály szerint elektronikusan történik. Az Adatkezelő minden 

személyes adatot biztonságos felhő rendszerében tárol, amely megfelel a GDPR előírásainak és 

elkötelezetten követi az Európai Bizottság adattovábbításra vonatkozó Standard Szerződési 

Feltételeinek előírásait (SCCs).  
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11.  Adatvédelmi incidensek kezelése 

 

Az Adatkezelő mindent megtesz az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében. Adatvédelmi 

incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 

adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 

közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 

kockázattal az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket 

nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz 

vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. 

 

 

12.  Az Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:  

 

Az Adatkezelő felhívja az Érintettek figyelmét, hogy panasz vagy észrevétel esetén mindenekelőtt 

célszerű az Adatkezelőhöz fordulni a jelen Tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. 

  

Az Érintett jogai: 

 

a) Tájékoztatás/ hozzáférési jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult 

arra, hogy a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, adatok kategóriáiról, címzettekről, 

tárolás időtartamáról, jogairól, az adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.  

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére 

bocsátja.  

 

b) Helyesbítés és törlés  

Az Érintett 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 – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján 

történő – kiegészítését. 

 

c) Törlés/elfeledtetés  

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat, ha megszűnt az adatkezelési cél, az Érintett visszavonta az 

adatkezeléshez való hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, ha a személyes 

adatokat jogellenesen kezelték. 

 

d) Az adat kezelésének korlátozása 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az Érintett 

tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
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megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett 

jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás 

kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.   

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, elfeledtetésről, vagy 

adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez 

lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.  

 

e) Az adathordozhatósághoz való jog  

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

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 Adatkezelő, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, és az adatkezelés automatizált 

módon történik. Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, 

hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen 

továbbítását. A jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó 

abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A jog gyakorlása 

nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

 

f) Tiltakozás 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, 

jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 

11. Eljárás az Érintett igénye esetén: 

 

Az Érintett a fentiek szerinti igényével vagy egyéb, személyes adatait érintő kérdésével vagy 

kérésével az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat, a jelen Tájékoztatóban megjelölt elérhetőségek 

bármelyikén.  

Az Adatkezelő az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles 

kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban 

lévő kérelmek számát, a Táraság a kérelem elbírálásának határidejét meghosszabbíthatja. A 

meghosszabbítás tényéről, illetve okairól az Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.  

Ha az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a vonatkozó fenti 

eljárási határidőt elmulasztja, úgy az Érintett a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.  

 

12. Felügyeleti hatóság 

 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a 

mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.  

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
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Honlap: http://naih.hu/ 

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

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a 

feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is 

panaszt tenni.  

 

 

13. Keresetindítási jog (bírósághoz fordulás joga)   

 

Az Érintett - panasztételi jogától függetlenül - bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak 

kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.  

Az Adatkezelővel, mint magyar Adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.  

Az Érintett a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. 

Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 

http://birosag.hu/torvenyszekek.  

Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor 

a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága 

előtt is megindítható.  

 

 

14. Egyéb rendelkezések 

 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan bármikor módosítsa. 

 

A jelen Tájékoztató hatályos további rendelkezésig vagy visszavonásig. Az Adatkezelő fenntartja a 

jogot a Tájékoztató tartalmának megváltoztatására. 

 

Kelt: Budapest, 2021. június 1.  

 


