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GDPR coach-oknak 
szakmai workshop  

 
Adatkezelési nyilatkozat 

 
 
A DGS GLOBAL Tanácsadó, Szervezetfejlesztő és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1182 
Budapest, Gábor Áron utca 12/a. cégjegyzékszám: Cg.01-09-875189; adószám: 13823942-1-43; a továbbiakban: 
„DGS Global Kft.”) mint Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) 20.§ (1) és (2) bekezdései alapján az GDPR coach-oknak– szakmai workshop 
című rendezvénnyel (a továbbiakban: „Rendezvény”) kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatja Önt. 
 
ADATKEZELŐ: 
DGS GLOBAL Tanácsadó, Szervezetfejlesztő és Kutató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1182 Budapest, 
Gábor Áron utca 12/a. cégjegyzékszám: Cg.01-09-875189; adószám: 13823942-1-43 
E-mail: kiraly@dgsglobal.hu  
Weboldal: http://dgsglobal.hu/  
Az adatkezelő adatkezelési tevékenységei a Rendezvénnyel kapcsolatban: a résztvevők személyes adatainak 
gyűjtése, rögzítése, tárolása, rendszerezése és – külön hozzájárulás esetén – marketing célú felhasználása. 
 
AZ ADATKEZELÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, FAJTÁI, FORRÁSA ÉS JOGALAPJA:   
Köre, fajtája: név, munkakör (pozíció), e-mail cím, számlafizető cég neve és nyilvános cégadatai 
Forrása: az Adatkezelő által szervezett Rendezvényre regisztráló személy mint érintett (a továbbiakban: 
„Érintett”) regisztrációs adatainak (1. pont) önkéntes, hozzájáruláson alapuló gyűjtése, rögzítése, tárolása, 
rendszerezése és – külön hozzájárulás esetén – marketing célú felhasználása. 
 
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA 
Az érintett hozzájárulása (Info tv. 5.§ (1) a) pont). 

 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA 
Az adatkezelés célja az Érintettnek a Rendezvényen való részvételi lehetőségének biztosítása, illetve – külön 
hozzájárulás esetén - marketing célú felhasználása.  
 
AZ ADATKEZELÉS MÓDJA  
Az Érintett adatait számítógépes adatbázisban gyűjtjük és amennyiben az Érintett a további marketing célú 
adatkezeléshez nem járul hozzá, a Rendezvény időpontját követően haladéktalanul töröljük.  
 
AZ ADATKEZELÉS HELYE  
Az Adatkezelő székhelye: 1182 Budapest, Gábor Áron utca 12/a. 
 
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket hajtott végre a személyes adatok védelmében az 
Info tv. rendelkezéseivel összhangban.  
Az intézkedések a következő területeket érintik: 

- jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal; 
- jogosulatlan megváltoztatás; 
- hálózatok közötti adatátvitel; 
- törlés, vagy véletlen, vagy jogosulatlan adatmegsemmisítés; 
- kár, vagy esetleges veszteség. 

Az adatok tárolása a jogszabályban meghatározott biztonsági előírások biztosításával, papíralapon és 
számítógépes adatbázisban, elektronikus archívumban történik.  
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AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK 
Az érintett személyes adatainak kezelésére és megismerésére az alábbi személyek jogosultak: 

- az Adatkezelő ügyvezetője 
- az Adatkezelő munkavállalói. 

Az Adatkezelő ügyvezetője valamennyi adatkezelési művelet elvégzésére jogosult. 
 
ADATTOVÁBBÍTÁS 
Adattovábbítást az Adatkezelő nem végez.  
 
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA 
Az adatkezelés az érintett által a Rendezvényre történő regisztrációkor kezdődik és – amennyiben az érintett a 
marketing célú adatkezeléshez nem járul hozzá – a Rendezvény napját követő nap 24. órájáig tart. 
Amennyiben az Érintett a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul, úgy az adatkezelés addig tart, amíg az 
Érintett a hozzájárulását vissza nem vonja az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozata útján. 
 
AZ ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI 
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatai vonatkozásában Önt az alábbi jogok illetik meg: 

• tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; 

• kifogást fogalmazhat meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban;  

• kérheti személyes adatainak helyesbítését; és 

• kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását. 
Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek megfelelően, késedelem nélkül, legfeljebb azonban 15 napon belül, 
közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást.  
 
Kifogás esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon 
belül köteles megvizsgálni a kifogás okát, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja. 
Az adat kijavítása, zárolása, megjelölése és törlése esetén az adatkezelő az Érintettet köteles értesíteni. Az 
értesítés mellőzhető, ha ez az érintett személy jogos érdekét nem sérti az adatkezelés céljára figyelemmel. 
 
Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítja, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az Érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a 
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy 
zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az érintett személyt a bírósági jogorvoslat lehetősége, továbbá a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság előtti panasz tétele illeti meg. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos panasszal – a Hatóság előtti eljárás kezdeményezése és a bírósági jogorvoslat előtt 
–  az érintett személynek célszerű közvetlenül és elsődlegesen az Adatkezelőhöz fordulnia, amely együttműködik 
az érintett személy konkrét kérelme teljesítésében: telefon: 06 70 6311338; e-mail: kiraly@dgsglobal.hu 
Amennyiben az Adatkezelő és az Érintett együttműködése nem eredményez jogszerű állapotot, abban az esetben 
az érintett személynek az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére: 

- a Hatósághoz fordulhat: postacím: 1530 Budapest, Pf.5.; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c.; email: ugyfelszolgalat@naih.hu.; honlap címe: http://www.naih.hu; 

- az érintett személy bírósághoz fordulhat  

• a jogai megsértése esetén, illetve  

• amennyiben az Adatkezelőnek az adatkezeléssel összefüggően benyújtott kifogás kapcsán 
meghozott döntésével az érintett személy nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a kifogás 
megvizsgálására meghatározott legfeljebb 15 napos határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, 
illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. 

A per elbírálása a járásbíróság hatáskörébe tartozik. Az érintett személy választása szerint – a per az érintett 
személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróság előtt is megindítható. 
 
Az Info tv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében személyes adatainak fentiek szerinti kezeléséhez az Ön, 
mint Érintett önkéntes írásbeli hozzájárulása szükséges.  
Amennyiben a fentiekkel egyetért, kérjük, szíveskedjen a jelentkezéskor ezt jelezni a jelölőnégyzet 
segítségével. Amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a DGS Global Kft. hírleveleket, marketing célú 
felhívásokat küldjön Önnek, kérjük, hogy ezt külön jelezze a jelölőnégyzet segítségével. 
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