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A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
adatkezelési tájékoztatója
a vandorgyules.mee.hu
oldalon történő
egyéni előadói jelentkezéssel kapcsolatban
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre
út 5. III. em., 01-02-0000390, adószám: 19815754-2-42, telefonszám: 06-1-3530117, e-mail: mee@mee.hu, önállóan képviseli: Tilesch Péter irodavezető,
adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián postai úton elérhető a székhely
címre küldött levéllel, elektronikusan az info@adatvedelmiauditor.hu címen),
mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a vandorgyules.mee.hu oldalon
elérhető egyéni előadói jelentkezéssel kapcsolatban.
Egyéni előadói jelentkezés adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
a témákhoz
Hozzájárulás
vándorgyűlésre
lásd részletesen
(szekciókhoz)
(GDPR 6. cikk jelentkező
a weboldalon
leginkább
(1) a))
előadó
és alább
megfelelő
jelentkezők és
előadások
kiválasztása,
majd az
előadások
megtartása

Időtartam
Cél
megvalósulásái
g vagy érintett
kérésére törlésig

Forrás
érintettek

1. Adatkezelő lehetővé teszi érintettek számára, hogy weboldalán keresztül
jelentkezzenek egyéni előadónak a vándorgyűlésre.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
2. A kezelt adatok köre és célja:
név*
cégnév*
e-mail cím*
telefonszám*
jelszó*
előadás címe*
társelőadó neve
javasolt szekció
annotáció*
igazolványkép
megjegyzés
jelentkezési feltételek
tudomásul vétele*
adatkezelési tájékoztató

azonosítás, megszólítás, kapcsolattartás
azonosítás, kapcsolattartás
azonosítás,
kapcsolattartás,
rendezvényen
történő
részvétel
megerősítése
azonosítás, kapcsolattartás
regisztrációhoz szükséges
azonosítás, elbírálás
azonosítás, megszólítás
azonosítás, elbírálás, szervezés
azonosítás, elbírálás
applikáció programjában
megjelenítéshez
további információ
későbbi bizonyítás

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, hozzájárulás visszavonása, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás,
adathordozhatóság joga) az Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a
hatósághoz (www.naih.hu), és ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes
bírósághoz.
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tudomásul vétele*
későbbi bizonyítás
Mi az adatok kezelésének jogalapja?
3. Az adatkezelés jogalapja bármelyik személyes adathoz kapcsolódóan
önkéntes hozzájáruláson alapul.
Kik az érintettek?
4. Az érintettek köre: vándorgyűlésre jelentkező előadó.
Mi az adatkezelés fő célja?
5. Az adatkezelés fő célja a témákhoz (szekciókhoz) leginkább megfelelő
jelentkezők és előadások kiválasztása, majd az előadások megtartása.
Hogyan történik az adatkezelés?
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
a. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent
meghatározott adatokat megadhatja és azokat (kattintással)
eljuttathatja az Adatkezelő részére.
b. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított
csatornán keresztül jutnak el.
c. Adatkezelő a jelentkezést feldolgozza, kiválasztja az előadásokat és
előadókat. A jelentkező érintettel kapcsolatba lép, ha szükséges
további részlet pontosítása.
d. A ki nem választott előadók anyagait a döntést követően
megsemmisíti.
Meddig tart az adatkezelés?
7. Adatkezelés időtartama:
a. cél megvalósulásáig.
i. Amennyiben nem kerül kiválasztásra, úgy a jelentkező adatait
az Adatkezelő törli, megsemmisíti.
ii. Amennyiben kiválasztásra kerül, úgy az előadás megtartását
követően törli, semmisíti meg az adatokat.
b. korábban, érintett kérésére törlésig.
Honnan vannak az adatok?
8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Történik adatközlés harmadik fél számára?
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9. Adatközlés: a kiválasztott előadók neve és az előadásának címe
nyilvánosságra kerül a weboldalon, más adatot az Adatkezelő nem
továbbít, nem hoz nyilvánosságra.
Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?
10. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata,
továbbá az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen:
a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadásáról,
b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok
jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról,
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,
e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes
adatokhoz férjenek hozzá,
f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a
személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek
továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére
g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely
személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő
rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó
szállítása
közben
történő
jogosulatlan
megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének
megakadályozásáról
i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható
legyen.
j. arról, 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.
Történik automatizált
kapcsolatban?

döntéshozatal,

profilalkotás

az

adatkezelésekkel
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11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelések kapcsán ilyen
nem történik.
Milyen jogaim vannak és azokkal hogyan élhetek?
Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)
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 személyes adatokhoz
és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést
kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy
tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő
garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.
Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)
Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike
megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más
műveletet az adattal ne végezzen.
Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja,
hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve
jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat
kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó
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személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
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 az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált
adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .
Érintett jogaival az Adatkezelő elérhetőségeire (székhely: 1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. em., e-mail: mee@mee.hu) küldött kérelemmel élhet.
A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A
lakóhelye
szerint
illetékes
https://birosag.hu/birosag-kereso

bíróságot

itt

tudja

megkeresni:

Egyéb
12. 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)
megtagadja.
Lezárva: 2020. február hó 24. napján
Tilesch Péter irodavezető
Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
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