
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
A 2022 Menza Szakmai konferenciához 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése 

értelmében a Govern-Soft Kft. tájékoztatja a konferencia kapcsán történő adatkezelésről. 

1. Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?  

Adatkezelő: Govern-Soft Kft.,  

7030 Paks, Váci Mihály u. 3. Fsz.2. 

Honlap: www.govern.hu;  

Képviseli: Zuschlag János ügyvezető, E-mail: zuschlag.janos@govern.hu; Tel.: 06 (75) 830 419 

Adatfeldolgozó: Adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor.  

A rendezvény kapcsolattartója: Ulbertné Schmidt Zsuzsanna; schmidt.zsuzsa@govern.hu, +36 (75) 830 295 

Adatvédelmi tisztviselő: Binder Edit adatvédelmi tisztviselő, binder.edit@govern.hu; +36 (75) 830 128 

2. A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérése, elfogadása és hatálya  

A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató elérhető a https://menzapure.hu/menza-pure-szakmai-

konferencia-es-tovabbkepzes-regisztracio-2022/ linken és a rendezvény helyszínén kinyomtatott 

formában. A résztvevők, akik a Rendezvényen részt vesznek a jelen Adatkezelési Tájékoztatót elfogadják 

magukra nézve kötelezőnek. 

3. Mire használjuk az Ön adatait? 

I. A RENDEZVÉNY SZERVEZÉSE: REGISZTRÁCIÓ A GOVERN-SOFT KFT. HONLAPJÁN 

Kezelt adatok köre Meghívó kiküldéséhez, valamint Govern-Soft Kft. honlapján történő 
regisztrációhoz:  
1. az Ön vezeték- és keresztneve;  
2. az Ön telefonszáma, email címe (kapcsolattartáshoz) 
3. Az Ön által képviselt intézmény neve 

Adatkezelés célja A rendezvényre való meghívás, a részvételi szándék regisztrálása a Govern-Soft 
Kft. honlapján, azonosítás, információk megosztása a konferenciáról 

Jogalap GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása: a potenciális előadók, résztvevők 
elérése.  

Ön, mint érintett, jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen. Tiltakozása 
esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, 
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

Időtartam Fenti adatait a rendezvényre való regisztrálási határidő lezárásáig, de legkésőbb 
a rendezvényt követő 30. nap végéig, vagy az Ön hozzájárulásának 
visszavonásáig. 

Adatok forrása A regisztráció esetében a regisztráció során megadott adatok. 
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II. KONFERENCIÁN FÉNYKÉP, FELVÉTEL KÉSZÍTÉSE, FELHASZNÁLÁSA 

Kezelt adatok köre - a résztvevőknek kivetített előadás;  

- vezetéknév, keresztnév, beosztás; 

- az Ön képmása, hangja, a felvételen szereplő egyéb személyes adatok; 

Adatkezelés célja A rendezvény dokumentálása, megörökítése, a Govern-Soft Kft. Menza Pure 
rendszerét használó ügyfelek tájékoztatása a konferencia eseményeiről. 

Az elkészült videó felvétel kizárólag a Govern-Soft Kft. által szolgáltatott Menza 
Pure rendszer felhasználói számára lesz elérhető az Adatkezelő zárt youtube 
csatornáján. Az elkészült képmások az Adatkezelő honlapján és közösségi 
felületein is közzétételre kerülnek. 

Jogalap GDPR 6. cikk (1) a) – az érintett hozzájárulása: az Adatkezelő 
konferenciájának/rendezvényének dokumentálása, a nyilvánosság 
tájékoztatása, a szellemi értékek közösségi célú megismertetése.  
Ön bármikor tiltakozhat a tárgyi adatkezelés ellen, a területre való belépés előtt, 
az ott tartózkodás idején, illetve utólag is. Ebben az esetben az adatkezelő a 
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, 
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az Ön, mint érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak.  

Időtartam Az adatkezelési cél megvalósulásáig. A felvételeket a Szervező archívumában 
legfeljebb 5 évig tárolja. A zárt youtube csatornán megosztott felvételek 
tekintetében az adatkezelés időtartama függ az adott nyilvánosságot biztosító 
felület élettartamától is. 
Egyebekben a tiltakozásnak megfelelő törlésig, illetve a hozzájárulás 
visszavonásáig. 

A rendezvény résztvevői a rendezvényen való részvétellel kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, 

hogy a Rendezvényen róluk kép- és hangfelvétel készül, továbbá ezen felvételek nyilvánosságra hozatala 

történik. 

4. Az Önt megillető jogosultságok: 

1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az 
adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, 
milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik 
meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;  

2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, 
továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;  

3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes 
adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;  

4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;  

5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme 
érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;  

6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére 
vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;  

7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az 
adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek 
továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg 
Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;  



8. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az 
adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;  

9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés 
hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az 
automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.  

10. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén a Govern-Soft Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez 
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat: 
Binder Edit adatvédelmi tisztviselő; Govern-Soft Kft.  
7030 Paks, Váci M. u. 3. Fsz.2. 
Tel: 06 (75) 830 128 
Email: binder.edit@govern.hu 
További jogorvoslati lehetőségek:  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  
1363 Budapest, Pf. 9.  
Honlap: www.naih.hu  
Tel.: +36-1-391-1400  
Bíróság  
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 

 


