Előadói jelentkezés adatkezelése
Adatkezelő (Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075
Budapest, Madách Imre út 5. III. em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-3530117.) az előadói jelentkezés kapcsán az alábbiakról kívánja tájékoztatni Önt,
mint érintettet adatainak kezelésével kapcsolatban:
Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

előadói
jelentkezés
lehetővé tétele,
a rendezvény
felépítésének
és időrendjének
megszervezése,
valamint az
ezzel
kapcsolatos
kapcsolattartás

önkéntes
hozzájárulás

Minden
természetes
személy, aki az
Adatkezelő
weboldalán
keresztül
adatainak
megadásával
előadónak
jelentkezik

Lásd alább

Időtartam

Mód

Forrás

elektronikusan

érintettek

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalán
keresztül adataik megadásával előadónak jelentkezzenek.
Mi az adatkezelés jogalapja?
2. A jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Kik az érintettek?
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő
weboldalán keresztül adatainak megadásával előadónak jelentkezik.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
4. A kezelt adatok köre és célja:
Előadó email címe*
Előadó tel.:*
Cégnév
Társelőadó neve
Társelőadó email címe
Társelőadó tel.
Beküldő neve
Beküldő email címe
Beküldő tel.
Előadás címe:*
Választott szekció
Annotáció
Mi az adatkezelés célja?

kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
azonosítás, megszólítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
kapcsolattartás
kapcsolattartás
azonosítás
szervezés
szervezés

5. Az adatkezelés célja előadói jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény
felépítésének és időrendjének megszervezése, valamint az ezzel
kapcsolatos kapcsolattartás.
Hogyan történik az adatkezelés?
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent
meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással)
eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
c. Adatkezelő az adatokat feldolgozza és az érintettekkel felveszi a
kapcsolatot.
Meddig tart az adatkezelés?
7. Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig (előadások kiválasztásáig).
Mi az adatkezelés módja?
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.
Honnan vannak az adatok?
9. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Ki felé történik adatközlés?
10. Adatközlés: nem történik.
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?
11. Az Adatkezelő biztosítja
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban:
adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének megtagadását a következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozása
ii. A munkaállomások kezelése
iii. Szabályzatok
iv. Szervezet
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozását a
következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozás
ii. Nyomon követhetőség (naplózás)

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

Rosszindulatú software-ek kiszűrése
A munkaállomások kezelése
Fizikai hozzáférés védelem
Hálózati tevékenységek megfigyelése
Szabályzatok
Karbantartás
Webhely biztonság

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozását a következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozás
ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
iii. Rosszindulatú software-ek kiszűrése
iv. A munkaállomások kezelése
v. Fizikai hozzáférés védelem
vi. Hálózati tevékenységek megfigyelése
vii. Webhely biztonság
viii. Szabályzatok
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi,
adatátviteli
berendezés
útján
történő
használatának
megakadályozását a következő intézkedésekkel:
i. A munkaállomások kezelése
ii. Karbantartás
iii. Webhely biztonság
iv. Hálózatbiztonság
v. Fizikai hozzáférés védelem
vi. Hálózati tevékenységek megfigyelése
vii. Hardware biztonság
viii. Szabályzatok
ix. Adatvédelmi kockázatok kezelése
e. azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes
adatokhoz férjenek hozzá a következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozás
ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
iii. Fizikai hozzáférés védelem
f. azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely
címzettnek
továbbították
vagy
továbbíthatják,
illetve
bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére a következő
intézkedésekkel,
i. Nyomon követhetőség (naplózás)

ii. Nyilvántartások vezetése
iii. Logikai hozzáférés szabályozás
g. azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy
mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az
adatkezelő rendszerbe a következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozás
ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
iii. Webhely biztonság
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozását a következő intézkedésekkel:
i. Logikai hozzáférés szabályozás
ii. Nyomon követhetőség (naplózás)
iii. Fizikai hozzáférés védelem
iv. Webhely biztonság
i.

azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő
helyreállítható legyen a következő intézkedésekkel:
i. Biztonsági mentés

rendszer

j.

azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a
működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a
tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem
lehessen megváltoztatni.
i. Biztonsági mentés
ii. Logikai hozzáférés szabályozás
iii. Hálózatbiztonság
iv. Hálózati tevékenységek megfigyelése
v. Szabályzatok
vi. A munkaállomások kezelése
vii. Karbantartás
viii. Hardware biztonság

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
12. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
Milyen jogokkal élhet?
13. Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés,
tiltakozás, adathordozhatóság, panasztétel
elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, vagy
(www.naih.hu), jogainak megsértése esetén a

elfeledtetés, korlátozás,
joga) az Adatkezelő
fordulhat a hatósághoz
lakóhely szerint illetékes

bírósághoz. Előfordulhat, hogy adott jogát az adatkezelés kapcsán az
érintett nem gyakorolhatja, ezt az Adatkezelő vizsgálni és erről érintettet
tájékoztatni köteles.
Egyéb
14. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet
arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem
szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem
tudja teljesíteni.

