Rendezvényen készült fényképek és videofelvételek kezelésére
irányadó adatkezelési tájékoztató
A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.,
„Testület”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az általa
szervezett rendezvényen a Testület által készített és készíttetett fényképeket és/vagy
videófelvételeket.
Az adatkezelés célja a Testület által szervezett rendezvények megörökítése és a programról,
rendezvényről való beszámolás.
Az adatkezelés jogalapja a Testület jogos érdeke (a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja), azaz
a Testület tevékenységének bemutatása.
A felvételeket a Testület a honlapján nyilvánosságra hozza, a BESZWEB Consulting Szolgáltató és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Góbé utca 15. fszt. 2;
cégjegyzékszám: 01-09-977413), a Silver Frog Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Pannónia u 102.; cégjegyzékszám: 01-09-906471)
részére adja át.
A felvétel kezelésének időtartama 10 év.
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a Testülettel a swedishchamber@swedishchamber.hu
e-mail címen vagy a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. címre küldött postai levélben veheti fel a
kapcsolatot.
Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokat gyakorolhatja:
Hozzáféréshez való jog: Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Testülettől arra
vonatkozóan, hogy a Testület kezeli-e az Ön személyes adatait.
Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a Testülettől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.
Törléshez való jog: Ön kérheti a felvételek törlését.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti a Testületet, hogy korlátozza az adatkezelést. Ön a
személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
(ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Testületnek a személyes
adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
A Testület adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
Amennyiben álláspontja szerint a Testület megsértette a jogait a személyes adatok kezelése
során, akkor lépjen kapcsolatba a Testülettel a swedishchamber@swedishchamber.hu e-mail címen
vagy a 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. címre küldött postai levélben. Továbbá személyes adataival
kapcsolatos jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz a 1374 Budapest, Pf. 603. levelezési címen, a 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11. cím alatt, illetve a +36 (1) 391-1400 telefonszámon, +36 (1) 391-1410 fax számon
vagy az ugyfelszolgalat@naih.hu e-mail címen.
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