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Tájékoztatjuk arról, hogy ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően 
Ön ismételten tájékoztatást fog kapni az eltérő célról és minden egyéb, az adatkezeléssel kapcsolatos információról. 

Az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban – az alábbi tájékoztatást adjuk. 
 

 

Az adatkezelő neve: DGS Global Kft.   

Az adatkezelő elérhetősége: Székhely: 1182 Budapest, Gábor Áron utca 12/a.; E-mail: kiraly@dgsglobal.hu ; Tel.: +36 70 6311338 

 

Az adatkezelő képviselőjének 
személye és elérhetőségei: 

Király József, ügyvezető 
E-mail: kiraly@dgsglobal.hu ; Tel.: +36 70 6311338 

 

Az adatvédelmi tisztviselő neve és 
elérhetőségei: 

Az adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt. 

 

Az Ön személyes adatai 
kezelésének célja: 

A „Munkaidőkeret a gyakorlatban” című workshoppal kapcsolatos szerződés teljesítése; számviteli 
kötelezettségek teljesítése; későbbi marketing célú megkeresés 

§ 
Az Ön személyes adatai 
kezelésének jogalapjai: 
 
 

- szerződésből eredő kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont): név, beosztás, 
munkahely, telefon; e-mail cím, számlafizetési adatok 

- az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont): 
munkahely vagy számlafizető adatai 

- a későbbi marketing célú megkeresésekhez az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) 
pont): név, beosztás, munkahely, telefon; e-mail cím 

 

Az adatkezelő jogos érdekén 
alapuló adatkezeléssel kapcsolatos 
jogos érdekek leírása: 

Nincs ilyen 

 

A személyes adatok címzettjei 
(amelyek részére az adatkezelő 
személyes adatot továbbít): 

A számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben az Ön részvételével kapcsolatos számlázási 
adatok az adatkezelő részére könyvviteli szolgáltatást nyújtó társaság részére kerülnek továbbításra. 

 

Az adatkezelő harmadik országba 
(vagy nemzetközi szervezet részére) 
továbbítja a személyes adatokat: 

Nincs ilyen 
 

 

A személyes adatok tárolásának 
időtartama, illetve ezen időtartam 
meghatározásának szempontjai: 
 

Az Ön személyes adatait addig és annak függvényében kezeljük, amíg annak célja és jogalapja fennáll. A 
számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat a tárgyévet követő 5 teljes évet követően 
töröljük. Azon adatok kezelése, amelyek kezeléséhez Ön hozzájárult, az Ön hozzájárulásának 
visszavonásáig kezelendők. 
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Az adatkezeléssel kapcsolatban 
Önt megillető jogok: 
 

Ön a GDPR szabályai alapján kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen, valamint Önnek joga van az adathordozhatósághoz (a GDPR szerinti esetekben). 

 

A hozzájáruláson alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos jog: 

Önt megilleti az a jog, hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. Azonban a hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

A jogszabályon alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatás: 
 

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja az adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése, 
ez esetben Ön köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában az adatkezelő nem tudja a 
rá háruló jogi kötelezettséget teljesíteni. Például, ha Ön nem adja meg a számlázási adatokat, úgy a 
workshop-on való részvételét nem tudjuk biztosítani.  

 

A szerződésen alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 
tájékoztatás: 

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja a szerződés teljesítése, ez esetben Ön köteles az 
adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem tudjuk Önnel megkötni. Ha például 
Ön nem adja meg a nevét, elérhetőségét, úgy a workshop-on való részvételét nem tudjuk biztosítani. 

 

Az automatizált döntéshozatal 
tényével - ideértve a profilalkotást 
is – kapcsolatos tájékoztatás: 

Az adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 
 

 

Tiltakozás az adatkezelés ellen Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak 
az adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Mivel az adatkezelő jogos érdeken alapulóan nem alkalmaz adatkezelést, ezért e jog a 
jelen jogviszony tekintetében Önt nem illeti meg. 

 

Adatbiztonságról történő 
tájékoztatás: 
 

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtott és hajt végre annak érdekében, 
hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. Ennek megfelelően az Ön adatait jelszóval védett, 
zárt rendszerben tároljuk, illetéktelen személyek részére nem adjuk át. Az adatkezelő biztosítja fizikai 
vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és 
az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; valamint az adatkezelés biztonságának 
garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, 
felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogorvoslati jogok: 
 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban  
- az adatkezelő ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni; 
- a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; NAIH) panaszt 

benyújtani (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon:+36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu); 

- bírósághoz fordulni (az illetékes Törvényszék bírálja el az Ön igényét).  
 


