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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
rendezvényszervezéssel és a rendezvényen való részvétellel kapcsolatos
adatkezelésekről
Jelen adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján, hogy
Ön megkapja a szükséges információt arról, hogyan kezeljük adatait amennyiben azt megadja Társaságunk részére a
Társaságunk által szervezett rendezvénnyel kapcsolatosan.

1. Az adatkezelő adatai és elérhetőségei
Neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Címe: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
e-mail: adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu

2. A rendezvényszervezéssel és a rendezvényen való részvétellel kapcsolatos
adatkezelések
Az adatokat egyértelműen meghatározott, konkrét cél érdekében lehet gyűjteni (célhoz kötöttség), és csak ezzel a céllal
összeegyeztethető módon lehet kezelni.
Az adatkezelés jogszerűségét biztosítja továbbá, hogy a jogszabály egyértelműen meghatározza azokat a jogalapokat,
amelyek fennállása esetén adat kezelhető. Ilyen, ha az érintett hozzájárulását adja, vagy jogszabályi előírás van az adott
adatkör kezelésére nézve, vagy egy adott szerződés teljesítéséhez szükséges az adatkezelés, illetve ha az Adatkezelő jogos
érdeke ezt lehetővé teszi.

2.1. Eseményre történő regisztráció
Az adatkezelés célja:
A Társaság által szervezett rendezvényen való érintetti részvétel biztosítása, a résztvevők beazonosítása, a velük való
kapcsolattartás.
A rendezvényen részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Az adatkezelés jogalapja:
A regisztráció során begyűjtött és azt követően a fenti célból kezelt adatok a regisztráció által létrejött szerződés
teljesítéséhez szükségesek.
Az adatkezelés időtartama:
A rendezvény lebonyolítását követő 1 évig.
Kezelt adatok köre:
Az alábbi adatok megadása kötelező a regisztráció sikerességéhez:
név, képviselt cég neve, pozíció, e-mail cím, étel allergia*, autó parkolási igényről szóló nyilatkozat
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*Felhívjuk a résztvevő érintettek figyelmét, hogy az étel allergiával kapcsolatos adatok egészségügyi adatoknak
minősülnek, így azokat fokozott adatbiztonsági és adatvédelmi szabályok mellett kezeljük!
Amennyiben a regisztráció során nyilatkozik étel allergiájáról, akkor az a nyilatkozat az Ön részéről kifejezett
hozzájárulásnak minősül az egészségügyi adatának kezeléséhez.
A rendezvényen reggeli fogadásra is sor kerül, ezért a Társaság kiemelt figyelmet fordít, hogy minden résztvevő a számára
megfelelő étel-ital kínálatban részesülhessen.
Adatfeldolgozó:
A Társaság a reggeli fogadás lebonyolítására igénybe vesz külső szolgáltatót, ugyanakkor személyes adatok továbbítására
nem kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a külső szolgáltató csak statisztikai adatokat kap az étel allergiával kapcsolatosan és
nem pedig egyéni beazonosításra alkalmas személyes adatokat.
Adatszolgáltatás módja és az esetleges adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
Az adatok megadása önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapuló. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor
nem tudja a regisztrációhoz kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve nem tudjuk egy esetleges panaszát kivizsgálni.

2.2. Részvételi jelenléti ív aláírása
Az adatkezelés célja:
A rendezvényen résztvevő, előzetesen regisztrált és a rendezvényen megjelent személyek nyilvántartása.
Az adatkezelés jogalapja:
A fenti célból kezelt adatok a regisztráció által létrejött szerződés teljesítéséhez szükségesek.
Az adatkezelés időtartama:
A számviteli jogszabályok miatt, a rendezvénylebonyolítását követő 8 évig.
Kezelt adatok köre:
Különösen, de nem kizárólagosan az érintett résztvevő személy neve, aláírása és keltezési adatok.
Adatszolgáltatás módja és az esetleges adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
Az adatok megadása önkéntes és előzetes tájékoztatáson alapuló. Amennyiben nem adja meg a szükséges adatokat, akkor
nem tudjuk igazolni utólagosan, hogy ki vett részt ténylegesen az eseményen (pl: egy esetleges panasszal kapcsolatosan).

2.3. Rendezvényen fénykép, hang és videófelvétel készítése és felhasználása
Az adatkezelés célja:
A rendezvény során fénykép, hang és videófelvételek készítése, az esemény dokumentálása. Valamint a rendezvény során
készült fénykép, hang és videófelvételek felhasználása kommunikációs és egyéb marketing anyagokban. A felvételeket az
Adatkezelő saját honlapján, kiadványaiban, esetleg közösségi média platformjain jeleníti meg, teszi közzé.
Felhívjuk a résztvevő személyek szíves figyelmét, hogy az elkészült felvételek közzétételével kapcsolatosan semmilyen
követeléssel nem léphetnek fel a felvételeket jogszerűen felhasználó Társasággal szemben.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőnek az esemény dokumentálásához, későbbi oktatási és tájékoztatási célokra való felhasználásához fűződő
jogos érdeke.
Az adatkezelés időtartama:
A rendezvény lebonyolítását követő 5 évig.
Kezelt adatok köre:
Önnek, mint résztvevő természetes személynek fénykép, hang és video felvételen rögzíthető személyes tulajdonságai.

Adatszolgáltatás módja és az esetleges adatszolgáltatás elmaradásának következménye:
Amennyiben nem kíván szerepelni a felvételeken, úgy e szándékával összhangban a Társaság nevében eljáró személy
egyedileg beazonosítható módon nem készít Önről felvételt. Ezt a rendezvény helyszínén lesz lehetősége az Adatkezelő
tudomására hozni, illetve tiltakozását jelezni. Ez alól kivételt képeznek az Előadók, hiszen előadásuk a rendezvény részét
képezik.

Az alábbi pontok egységesen vonatkoznak a fenti adatkezelésekre:
Adatok forrása:
Ön, mint érintett. (16. életévét betöltött természetes személy)
Címzettek kategóriái:
A személyes adatokhoz a Társaság azon munkavállalói, tisztségviselői férnek hozzá, akiknek az a feladatuk ellátásához
szükséges.
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:
Nem történik ilyen jellegű adatátadás.
Automatikus döntéshozatal és profilalkotás:
A fent meghatározott adatkezelések esetében nem történik sem automatikus döntéshozatal, sem pedig profilalkotás.

3. Adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
3.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga
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 adatkezeléssel
kapcsolatos részletes információkhoz hozzáférést kapjon. Jogosult továbbá arra, hogy a személyes adatokról másolatot
kapjon.

3.2. Helyesbítés joga
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan
személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az
adatkezelés céljára és jellegére.

3.3. Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül
törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll, és nem áll fenn olyan kivétel, ami a törlést akadályozza:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez
törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére gyermekek részére nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan kerültsor.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé
teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- 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.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

3.5. Adathordozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa, vagy közvetlenül egy másik Adatkezelő részére való továbbítást kérje, feltéve, hogy ennek a technikai és
adatbiztonsági feltételei adottak. A kérés olyan adatokra vonatkozhat, amit hozzájárulása alapján, vagy a szerződés
teljesítése érdekében kezelünk, automatizált módon.

3.6. Tiltakozás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

3.7. Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja. A visszavonás nem érinti
az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogaival kapcsolatos részletes tájékoztatást tartalmazó adatvédelmi nyilatkozat az alábbi linken érhető el:
https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/

4 Az adatkezeléssel kapcsolatos Érintetti jogorvoslati lehetőségek
4.1. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Jogai megsértése esetén Ön a fent megadott elérhetőségeken keresztül Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjénél kérhet
tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Ön jogosult megkeresni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.
A hatóság címe:
A hatóság levelezési címe:
A hatóság honlapjának címe:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.
1363 Budapest, Pf. 9.
www.naih.hu

4.2. Bírósági jogorvoslathoz való jog

Ön jogosult bírósághoz fordulni az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó ellen, ha a személyes adatai kezelésének
jogellenességét tapasztalja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be a keresetét. Az Adatkezelő székhelye
szerint illetékes törvényszék a Fővárosi Törvényszék, elérhetősége: 1055 Budapest, Markó u. 27., tel.: +36 1 354 6000. A
törvényszékek elérhetősége:

https://birosag.hu/torvenyszekek

5. További célú adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölttől eltérő célra
nem használjuk.

6. Adatkezelési tájékoztató elérhetősége
További tájékoztatásért, kérjük látogasson el honlapunkra: https://www.aegonalapkezelo.hu/gdpr/

