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MUNKAJOGI VÁLTOZÁSOK 2019. 
 

A D A T K E Z E L É S I      T Á J É K O Z T A T Ó 
 

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 Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) összhangban – a Munkajogi változások 2019. című 
rendezvénnyel (a továbbiakban: „Rendezvény”) kapcsolatos adatkezelésről az alábbiakban tájékoztatja Önt. 

 

Az adatkezelő neve és 
elérhetősége: 

 

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 képviselőjének 
személye és elérhetőségei: 

 

Király József, ügyvezető 
1182 Budapest, Gábor Áron utca 12/a. 
tel: +36 70 6311338; e-mail: kiraly@dgsglobal.hu  

Az Ön személyes adatai 
kezelésének célja: 

 

A Rendezvényen való részvételével kapcsolatos adminisztráció; számlázás. A DGS 
Global Kft. adatkezelési tevékenységei a Rendezvénnyel kapcsolatban: a résztvevők 
személyes adatainak gyűjtése, rögzítése, tárolása, rendszerezése és – külön 
hozzájárulás esetén – marketing célú felhasználása. 

Mely személyes adatait kezeljük? név, munkakör (pozíció), e-mail cím, számlafizető cég neve és nyilvános cégadatai 

Az Ön személyes adatai 
kezelésének jogalapjai: 

 

• Amennyiben Ön saját maga fizeti a Rendezvényen való részvételt, úgy az 
adatkezelés jogalapja az Ön és a DGS Global Kft. közötti szerződés (GDPR 
6. cikk (1) bekezdés b) pont) 

• Amennyiben a Rendezvényen való részvételt az Ön munkáltatója, 
megbízója biztosítja, úgy a Rendezvény kapcsán a szerződés az adott cég, 
illetve a DGS Global Kft. között jön létre. Ilyen esetben az Ön személyes 
adatait a DGS Global Kft. jogos érdeke alapján kezeljük (GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pont) 

• Amennyiben Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DGS Global Kft. Ön a 
jövőben további rendezvényeivel kapcsolatban megkeresse, marketing 
célú anyagokat küldjön Önnek, úgy ezen adatkezelés jogalapja az Ön 
hozzájárulása lesz (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) 

• A Rendezvény költségének számlázása során kezeljük az Ön által 
megadott számlázási adatokat, amelyet jogszabályi kötelezettség 
alapján, a számviteli szabályoknak megfelelően vagyunk kötelesek 
kezelni (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). 

Az adatkezelő jogos érdekén 
alapuló adatkezeléssel kapcsolatos 
adatkezelői jogos érdekek leírása: 

 
 

A Rendezvényen való részvétel a személyes jelenlétet igényli. A Rendezvénnyel 
kapcsolatos adminisztráció, illetve a számla fizetője felé történő elszámolás miatt 
szükséges kezelnünk az Ön nevét, munkakörét és e-mail címét, mint személyes 
adatokat.  
Az Ön adatainak kezelése nem sérti az Ön személyiségi jogait, ugyanakkor azok 
nélkülözhetetlenek a Rendezvény lebonyolítása szempontjából, ezért 
érdekmérlegelési tesztünk eredménye az, hogy az adatkezelő jogosult az Ön adatait 
kezelni. 

A személyes adatok címzettjei 
(azaz azok a személyek, akik vagy 

amelyek részére az adatkezelő 
személyes adatot továbbít): 

 

Az Ön személyes adatait kizárólag a számlafizető felé továbbítjuk. Adott esetben a 
Rendezvény díjáról kiállított díjbekérő/számla is tartalmazhatja az Ön nevét. Ezt a 
DGS Global Kft. részére számviteli szolgáltatást nyújtó cég – mint adatfeldolgozó - 
részére továbbítjuk. 

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

• Az adatkezelés az Ön által a Rendezvényre történő regisztrációkor 
kezdődik és – amennyiben Ön a marketing célú adatkezeléshez nem járul 
hozzá – a Rendezvény napját követő nap 24. órájáig tart. 
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 • Amennyiben az Ön nevét szükséges feltüntetni a számlán, úgy ezen 
adatkezelés a számviteli szabályok szerinti időtartamban kezelendő 
(tárgyév + 5. év vége). 

• Amennyiben Ön a marketing célú adatkezeléshez hozzájárul, úgy az 
adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja az 
adatkezelőhöz címzett nyilatkozata útján. 

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: 

 

Ha valamely személyes adatát az Ön hozzájárulása alapján kezeljük (például: 
jövőbeni marketing célú megkereséseinkhez hozzájárul), úgy Önt megilleti az a jog, 
hogy e hozzájárulást bármikor visszavonja. 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 (pl. munkáltató számlázási adatai), ez esetben Ön köteles 
az adott adatot megadni. Ennek hiányában az adatkezelő nem tudja a rá háruló jogi 
kötelezettséget teljesíteni.  

A szerződésen alapuló 
adatkezeléssel kapcsolatos 

tájékoztatás: 
 

Ha valamely személyes adata kezelésének jogalapja szerződés, ez esetben Ön 
köteles az adott személyes adatot megadni. Ennek hiányában a szerződést nem 
tudjuk Önnel megkötni. Például, ha Ön saját maga kívánja a Rendezvényen való 
részvételét biztosítani, de ehhez nem adja meg elérhetőségét vagy számlázási 
adatait, úgy nem áll módunkban biztosítani az Ön részvételét.  

Az automatizált döntéshozatal 
tényével - ideértve a profilalkotást 

is – kapcsolatos tájékoztatás: 

Automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmazunk. 

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. Ilyen esetben az adatkezelő 
ezen személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Adatbiztonságról történő 
tájékoztatás: 

 

A DGS Global Kft. biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és 
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének megőrzését, integritását, 
rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 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 Ön adatait fizikailag zárt rendszerben tároljuk, amelyhez hozzáférése 
kizárólag a DGS Global Kft. ügyvezetőjének van. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
jogorvoslati jogok: 

 

Önnek joga van az adatkezeléssel kapcsolatban  

• a DGS Global ügyvezetőjéhez közvetlenül fordulni (Király József; tel: +36 
70 6311338; e-mail: kiraly@dgsglobal.hu) 

• 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). 

  
Budapest, 2018. december 27. 
 

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a jövőben a DGS Global Kft. hírleveleket, marketing célú felhívásokat 
küldjön Önnek, kérjük, hogy ezt a Rendezvényre való regisztrációja során külön jelezze a jelölőnégyzet 
segítségével! 
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