ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ügyfelünk!
A jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait
az Adatkezelők megismerjék, kezeljék és tárolják. Személyes adatai kezelésére az Európai
Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) – General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR” -, valamint az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény – „Infotv.” – rendelkezései az irányadók.
Az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk arról, hogy hozzájárulása esetén hogyan kezeljük a
személyes adatait.
1. Közös adatkezelők (a továbbiakban: „Adatkezelők”):
Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
székhely: 1146 Budapest Thököly út 58-60.
törvényes képviselő: dr. Kovács Patrik
e-mail cím: titkarsag@fivosz.hu
FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft.
székhely: 1042 Budapest Árpád út 91/1
törvényes képviselő: Blaskovics Dávid
e-mail cím: titkarsag@fivosz.hu
2. Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. Az adatok megadása
kötelező, azok hiányában a rendezvényre, illetve a hírlevélre nem lehet regisztrálni.
3. Az adatkezelés célja: az adatkezelés célja kettős, egyrészt a Fiatal Vállalkozók Hete
elnevezésű rendezvényre való regisztráció, másrészt külön hozzájárulás esetén ezen
felül az Adatkezelők által küldött e-mail és sms hírlevélre való feliratkozás. Az
Adatkezelők annak érdekében kívánják kezelni a személyes adatokat, hogy a
rendezvény látogatóinak körét rögzítsék és a látogatókat a rendezvényre beléptessék,
valamint az ehhez hozzájáruló érintettek számára marketing megkereséseket
küldjenek, rendezvényeikről, promócióikról, fiatal vállalkozókat és vállalkozókat
érintő lehetőségekről e-mail és sms formájában tájékoztassák.
4. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).
5. Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelők a hozzájárulás visszavonásáig kezelik az
Ön adatait.
6. Az Adatkezelők az adatokat informatikai védelemmel ellátott szerverekre töltik fel,
illetve ott tárolják. A papír alapú adatokat – amennyiben vannak ilyenek – a
székhelyükön, zárt irattartókban őrzik.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre: az Adatkezelők törvényes képviselői,
valamint az Adatkezelők mindazon kollégái, akik a kapcsolattartásban és a marketing
tevékenységben a munkakörüknél fogva részt vesznek.
8. Adattovábbítás: az Adatkezelők a személyes adatokat harmadik személyek részére
nem teszik megismerhetővé és nem továbbítják.
9. Az Ön jogai: Ön bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő írásban tájékoztassa a kezelt
személyes adatok köréről, továbbá arról, hogy az adatokat az Adatkezelő milyen
jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezeli, továbbá kinek és
mely személyes adatokhoz adott hozzáférést. Kérése esetén a kezelt személyes adatait
géppel olvasható formában, ingyenesen rendelkezésére bocsátjuk. Ön szintén
bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, ha a) visszavonja az
adatkezeléshez adott hozzájárulását, b) a személyes adatokra már nincs szükség, c) a
személyes adatokat jogellenesen kezelték, vagy d) azokat jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell. Kérelmét az Adatkezelők székhelyére küldött hagyományos
levélben, illetve a titkarsag@fivosz.hu e-mail címre küldött e-mailben terjesztheti elő,
a hírlevélről továbbá az egyes hírlevelek alján található linkre való kattintással is le tud
iratkozni. Az Adatkezelő a kérelem nyomán legfeljebb 30 napon belül intézkedik, a
hírlevélről való leiratkozás azonnal hatályos.
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott
hozzájárulását, ebben az esetben az Adatkezelők az Ön személyes adatait véglegesen
és visszaállíthatatlanul törlik, kivéve, ha az adatkezelésre más érvényes jogalappal
rendelkeznek.
10. Jogorvoslat: az Adatkezelők általi adatkezeléssel kapcsolatban Ön panasszal fordulhat
a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
telefonszám: +36 1 391 1400
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.hu
Jogainak megsértése esetén ezen kívül az Adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat. A
pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt
lehet megindítani. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége
FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft.

