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Megnevezés Leírás 

Az adatkezelő személye és  
kapcsolattartási adatai 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Tel.: +49 5235 3-00 
Fax: +49 5235 3-41200 
info@phoenixcontact.com  
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

Az adatvédelmi megbízott  
kapcsolattartási adatai 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Flachsmarktstr. 8 
D-32825 Blomberg 
Németország 
Fax: +49 5235 3-40555 
datenschutz@phoenixcontact.com 
 
Phoenix Contact Kft. 
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2. 
Tel.: +36 23 501-169 
Fax: +36 23 418-438 
mail: phoenixhu@phoenixcontact.com 
 

A személyes adatok tervezett 
feldolgozásának céljai  

Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatai 
annak a szemináriumnak vagy rendezvénynek a feldolgozása 
céljából kerülnek felhasználásra, amelyre Ön jelentkezik.   
 

A feldolgozás jogalapja  
 

a GDPR 6(1)(b) pontja 
A szemináriumon/rendezvényen való részvételhez szükséges. 
 

A feldolgozásra kerülő személyes adatok 
kategóriái  
 

Az adott szemináriumtól/rendezvénytől függően a következő 
adatok megadására és feldolgozására van szükség: 

• Megszólítás, titulus, név 

• Kapcsolattartási adatok, úgymint e-mail cím, telefon- és 
faxszám stb. 

• Vállalat, cím 

• Eltérő számlázási cím  

• A szeminárium/rendezvény, amelyre a foglalás érkezik és a 
hozzá tartozó adatok, mint pl. dátum, időpont, helyszín  

• Megjegyzések/szabad szöveges formában 
 

Az Ön adatainak az informatikai rendszereinkben való 
feldolgozása során keletkező rendszer naplózási adatok, mint 
pl. IP címek, dátum/időpont. 
 

Az adatok forrása (eredete)  
 

Az érintettől 
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Frissítve: 2018. május 

 

Az adatok átadásának címzettje 
(kategóriák)  
 

A lefoglalt szemináriumi helytől függően az Ön adatai az 
általunk a szeminárium/rendezvény megtartásával vagy az 
alkalmazott informatikai rendszerek karbantartásával megbízott 
szolgáltatók (adatfeldolgozók) számára átadásra kerülhetnek.  
Azonban ezek a szolgáltatók az Ön adatait saját céljaikra nem 
használhatják fel.  
Továbbá szükség lehet az Ön adatainak a 
szeminárium/rendezvény helyszínét biztosító szálloda számára 
történő továbbítására is. 
 

Adatok továbbítása harmadik országba 
vagy valamely nemzetközi szervezet 
számára és az adatok védelmét biztosító 
kapcsolódó védelmi intézkedések   
 

Nem áll szándékunkban az adatokat harmadik országba 
továbbítani.  

Az adatok megőrzési ideje 
 

Az Ön szemináriumi regisztrációs adatai (a folyó naptári év 
végétől számított) 12 hónap elteltével törlésre kerülnek.  
 
Az adóügyi szempontból releváns dokumentumok, pl. számlák 
stb. a törvényben meghatározott megőrzési időt követően 
kerülnek törlésre (rendszerint 10 év). 
 

Az érintettek jogai: 

• a hozzáféréshez való jog 

• a helyesbítéshez, törléshez vagy a 
feldolgozás korlátozásához való 
jog  

• a feldolgozás elleni tiltakozáshoz 
való jog  

• az adathordozhatósághoz való jog 
 

A vonatkozó jogi követelmények teljesítése esetén Önt a 
következő jogok illetik meg: Az általunk tárolt adatokhoz való 
hozzáférés joga; az ilyen adatok helyesbítésének, törlésének és 
feldolgozásuk korlátozásának joga, ill. a feldolgozás elleni 
tiltakozáshoz való jog, továbbá az adathordozhatósághoz való 
jog.  
 
 

A feldolgozáshoz való hozzájárulás 
visszavonásának joga  

Adatainak feldolgozásához való hozzájárulását Ön a jövőre 
vonatkozóan, a fent említett adatkezelő számára adott 
megfelelő értesítés útján bármikor visszavonhatja.  
A hozzájárulás visszavonásának beérkezéséig végzett 
adatfeldolgozás jogszerű marad.  
 
 

A reklamáció joga 
 

Amennyiben az Ön véleménye szerint az Ön személyes 
adatainak feldolgozása jogsértő, Ön jogosult az illetékes 
adatvédelmi felügyeleti hatóságnál reklamációt benyújtani. 
 
 

Törvényi vagy szerződéses 
adatszolgáltatási kötelezettség, valamint 
az adatszolgáltatás elmulasztásának 
esetleges következményei   
 

Adataira a szemináriumon/rendezvényen való részvételhez van 
szükség.  
Ezeknek az adatoknak a megadása nélkül a részvétel nem 
lehetséges.  

Automatikus döntéshozatal / profilalkotás 
 

Az Ön összegyűjtött adatai alapján sem automatikus 
döntéshozatalra, sem profilalkotásra nem kerül sor. 
 


