ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS A
TUNGSRAM SZÜLETÉSNAP RENDEZVÉNY RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA
1. Miért szükséges a jelen Tájékoztató? Ki az adatkezelő és az adatvédelmi
tisztviselő? Mi az adatkezelés célja?
A Tungsram Operations Kft. mint adatkezelő (székhely: 1044 Budapest, Váci út
77.; cégjegyzékszám: 01-09-320120, a továbbiakban: Tungsram)
a) a 2019. április 3. napján tartandó Tungsram Születésnap elnevezésű rendezvénye
(„Rendezvény”) kapcsán a munkavállalói vagy megbízottjai útján fénykép-, hangés videófelvételt (a továbbiakban: „Felvétel”) kíván készíteni a Rendezvényről és
ezáltal az azon résztvevőkről részben a Rendezvény dokumentálása céljából.
A regisztráció során az Ön adatainak kezelése, illetve a Felvétel készítése, felhasználása
a személyes adatai kezelésének minősül.
Az adatkezelés jogalapja:
a) a Felvétel készítése kapcsán: a Tungsram jogos érdeke, tekintettel arra, hogy a
rendezvényre nem lehet belépni úgy, hogy a Felvétel készítése kizárható lenne.
Adatvédelmi felelős (DPO): Brázda Péter
Elérhetőségei: 1044 Budapest, Váci út 77. és Peter.Brazda@tungsram.com
2. Mely személyes adatait és meddig kezeli a Tungsram?
A Tungsram
a) a regisztráció kapcsán: a nevét, SSO számát (14 év alatti résztvevő esetében:
törvényes képviselő neve, e-mail cím, törvényes képviselő aláírása)
b) a Felvétel készítése kapcsán: az Önt ábrázoló képmást, videó- és hangfelvételt
kezeli, és ennek keretében a hozzájárulás visszavonásáig (de legalább a jogi igénye
érvényesíthetőségének végéig) tárolja, majd törli/megsemmisíti.
3. Hol kerül közzétételre a Felvétel?
A Felvételt a Tungsram az
(i)
Instagram™, a LinkedIn™, a Flickr™, a Facebook™, a Twitter™, illetőleg a
Youtube™ weboldalain elérhető Tungsram-profilokon,
(ii)
Tungsram belső hírlevélben
(iii)
a Tungsram saját weboldalain (ez jelenleg: www.tungsram.com, illetve
www.tungsram.com/hu),
(iv)
nyomtatott és elektronikus médiumokban, és
(v)
a Tungsramot vagy a Tungsram termékeit, szolgáltatásait és tevékenységét
népszerűsítő hirdetésekben és tájékoztatásokban
a nyilvánosság számára közzéteheti. Felhívjuk a figyelmét, hogy a Tungsram nem
vállal felelősséget az előbbiekben felsorolt weboldalak adatkezelési gyakorlatáért,
illetve az ezen oldalakon harmadik személyek által tanúsított adatkezelésért, illetve
ezzel kapcsolatos magatartásért.

4. Milyen jogokkal rendelkezik az adatkezelés alanyaként (érintettként)?
Az adatvedelem@tungsram.com címre küldött e-mailben vagy a Tungsram fenti
címére küldött levélben
-

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti az Önre vonatkozó személyes
adatokhoz való hozzáférést;
kérheti a kezelt személyes adatai helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását
vagy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, továbbá joga van a személyes
adatai hordozásához, valamint a regisztrációs adatok kezeléséhez adott hozzájárulás
visszavonásához.

5. Milyen jogorvoslati jogai vannak?
Amennyiben úgy gondolja, hogy jogait megsértették, panaszt nyújthat be a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeken (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; tel.: +36 (1) 391 1400; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu).
Amennyiben úgy gondolja, hogy jogait megsértették, a Tungsram ellen bírósághoz is
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert – választása szerint – a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
Ha a jelen Tájékoztató bármely része érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi
rendelkezés érvényességét. A jelen Tájékoztató, valamint az annak alapján létrejött
jogviszony valamennyi elemére (ideértve a hozzájárulási nyilatkozat érvényességét és
hatályát is) Magyarország joga az irányadó, továbbá az e jogviszonyra vonatkozó
bármely jogvita esetén Magyarország illetékes bíróságai rendelkeznek joghatósággal.
KELT: 2019. 04. 03.

