KRQ Kft.
Adatkezelési tájékoztató
A jelen Adatkezelési tájékoztató a KRQ Kft. által megvalósított adatkezelésekkel kapcsolatos információkat
tartalmazza.
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1.

Kötelező tájékoztatás
Adatkezelő: KRQ Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidíettt név: KRQ Kft.)
székhely 1123 Budapest, Alkotás u. 53. MOM Park Centrum, "A" torony, 6.em.,
nyilvántartási hatóság: Fővárosi Bíróság,
nyilvántartási szám: Cg.01-09-897997
telefon: +36305803521
e-mail: info@krq.hu
weboldal: www.krq.hu
cégképviseletre jogosult személy: Kufár Róbert vezető tisztségviselő
Az Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)
rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az adatkezelés fajtái:
Weboldal-látogatás
Médiamunkatársak, közéleti szereplők
Regisztráció rendezvényre
A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
Weboldal látogatás
A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása
érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot
tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim
módon azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban
lehetséges.
Alkalmazott cookie-k, kezelt adatok/információk köre, időtartam:
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Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő
igénybevételének biztosítása, ezen belül az adatkezelő lokális elérhetőségéről tájékoztatás.
Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: nem történik.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatok módosítása, helyesbítése: nem értelmezhető.
Adatok törlése: az érintett számítógépén a cookie beállításokban.

szolgáltatás

Médiamunkatársak, közéleti szereplők
Az Adatkezelő tevékenységének végzéséhez elengedhetetlen azon közéleti szereplők és médiában
tevékenykedő személyek adatainak, elérhetőségeinek kezelése, akikkel az Adatkezelő kapcsolatot létesít
vagy tart fenn..
Adatok forrása: Az adatok forrása lehet az Érintett, az Érintettet foglalkoztató médium nevében eljáró
személy, a médium nyilvánosan közzétett impresszuma, vagy az adatok más célzott vagy nyilvános közlése,
az Adatkezelőt megbízó vagy más harmadik személy általi adattovábbítás.
Kezelt adatok köre: név, telefonszám, email cím, médium kiadójának megnevezése, médium megnevezése,
pozíció, korábbi rendezvényeken történő részvétel ténye.
Adatkezelés célja: az Adatkezelő szakmai tevékenységének végzése, a médiumok tájékoztatása, PR és
marketing információk továbbítása.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint.
Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal nem történik.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, azzal, hogy az adatkezelés ellen az érintett tiltakozhat,
mely esetben az Adatkezelő az adatkezelést köteles megszüntetni. Az érdekmérlegelési jegyzőkönyv az
Adatkezelőnél elérhető.
Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető.
Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az Adatkezelő a személyes adatokat legfeljebb 2 évig tárolja azzal,
hogy amennyiben az adatkezelés megalapozottságát megszüntető körülmény nem áll fenn, az adatkezelés
időtartamát újabb és újabb 2 évre meghosszabbítja. Abban az esetben, ha az Érintett tevékenysége

végzésének végleges megszüntetése vagy más körülmény az adatkezelés megszüntetését indokolja, az
adatkezelést az Adatkezelő megszünteti. Amennyiben az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, az Érintett
kérelemére az Adatkezelő bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon
belül törli adatait, amennyiben az adatkezelés megszüntetése szükséges vagy lehetséges.
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Regisztráció rendezvényre
Azok az érintettek, akik az Adatkezelő által küldött meghívóra válaszolva sajtóeseményre vagy egyéb
rendezvényre regisztrálnak, a jelentkezéssel hozzájárulnak adataik kezeléséhez az alábbiak szerint:
Kezelt adatok és információk köre: név, telefonszám, email cím, médium kiadójának megnevezése, médium
megnevezése, pozíció, az adott rendezvényen történő részvétel ténye , meghívó kiküldésének és a
visszajelzés időpontja;
Adatkezelés célja: Rendezvény lebonyolítása, az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, ezen belül
a érintettek egymástól történő megkülönböztetése;
Rendezvényre regisztrálás;
Rendezvény lebonyolítása;
esetleges panaszok kezelése.
Az Adatkezelő a Rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkat szükség esetén e-mailben küldi meg az
Érintettnek vagy telefonon tájékoztatja.
Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: A Rendezvényt jegyző megbízót az Adatkezelő a médium
megjelölésével tájékoztatja a regisztrálásokról, más adatot a megbízó nem kap meg. A regisztrálók listája
nyilvánosan nem érhető el.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Adatok módosítása, helyesbítése: az Adatkezelőtől kérhető.
Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az Adatkezelő a rendezvény lebonyolítását követő 5 év elteltével
törli az érintett adataihoz kapcsolódóan tárolt, rendezvényre vonatkozó adatokat. Amennyiben az érintett
adatait az Adatkezelő bármely okból törli adatbázisából, akkor a rendezvényekre vonatkozó információk is
törlése kerülnek.

d)
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A Rendezvényeken készülő kép- és hangfelvételek
A Rendezvényekről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek,
és amely felvételek a nagy nyilvánosság számára hozzáférhető módon kerülnek felhasználásra.
Amennyiben nem kíván a felvételeken szerepelni, kérjük viselje a regisztrációs pontnál elhelyezett NO
PHOTO kitűzőt!
2. Amennyiben a későbbiek folyamán kívánja hozzájárulását visszavonni, megteheti azt a jelen adatkezelési
tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken, azonban kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy az adatkezelő
jogosult lehet a hozzájárulás visszavonását figyelmen kívül hagyni 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi
Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően.
3. Adatkezelés célja: a Rendezvény dokumentálása, a Rendezvényről történő tájékoztatás, marketing, szakmai
anyagok és pályázatok készítése.
4. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: Az Adatkezelő vagy a Rendezvényt jegyző megbízó a felvételeket
nyilvánosságra hozza.
5. Adatkezelés jogalapja: elsődlegesen az érintett önkéntes hozzájárulása. Amennyiben a hozzájárulás
visszavonását követően is van megfelelő jogalap az adatkezelésre, az Adatkezelő erről az Érintettet
tájékoztatja.
6. Adatkezelés időtartama, adatok törlése: Az Adatkezelő vagy a Rendezvényt jegyző megbízó a felvételeket
legfeljebb 50 évig tárolja archiválás céljából. Amennyiben ez jogszerű, az érintett kérelemére az Adatkezelő
a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli, vagy az érintett ún.
kikockázásával (ún. blörözés) módosítja a felvételt.
e) Egyéb adatkezelések
1.
A jelen tájékoztatóban nem részletezett adatkezelések esetén az Adatkezelő az adatfelvételkor ad részletes
tájékoztatást.
2.
Amennyiben a weboldal tartalmaként, vagy más az Adatkezelőhöz köthető online vagy nyomtatott felületen
a személyes adata az Ön beleegyezése vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik
személyek számára, az 679/2016. Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait KRQ Kft. 1123
Budapest, Alkotás u. 53. vagy az info@krq.hu címen tudja érvényesíteni.
3.
Előfordulhat, hogy a KRQ Kft. megbízója utasítása alapján adatfeldolgozói feladatokat lát el, mely esetben a
megbízó minősül adatkezelőnek, és az érintetti jogok a megbízónál érvényesíthetőek.
IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
IX.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért az adatközlő és az Adatkezelő is felel. Az Érintettől
származó adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen
következményért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.
Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási
szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes
folyamata során. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok naptári naponként egy alkalommal kerülnek
mentésre, és 30 napig kerülnek az egyes mentések megőrzésre.
Az Adatkezelő Magyarország területén, Integrity Kft. (1132 Budapest Victor Hugo u. 2822, info@integrity.hu, www.integrity.hu) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes
adatait.
Adatfeldolgozók: az Adatkezelő adatfeldolozókat nem vesz igénybe.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Adatkezelőtől írásban kérhető a jelen tájékoztatóban
megadott elérhetőségeken.
Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek

A)

Tájékoztatáshoz fűződő jog
1.
Az Adatkezelő a felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, a szolgáltatással
összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
2.
Jogszabály felhatalmazása alapján megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
3.
A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható
meg.
4.
Az Érintettek kérésre megtekinthetik az Adatkezelő rájuk vonatkozó adatkezeléseinek nyilvántartását a
GDPR 30.cikkének (1) bekezdése alapján.
B) A hozzáférés joga
1.
Az Adatkezelő az Érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az
Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
3.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Adatkezelő az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta
be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
C) A helyesbítéshez és törléshez való jog
1.
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, valamint az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett erre
irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.
2.
Az Adatkezelő az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha
a)
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b)
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c)
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
d)
az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
e)
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
3.
A jelen pontban foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén
kerülhet sor.
D) Az adatkezelés korlátozásához való jog
1.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
a)
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;
b)
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c)
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
E) Az adathordozhatósághoz való jog
Tekintettel arra, hogy az érintett nehézség nélkül hozzáfér az adathoz, ezért az Adatkezelő az
adathordozhatóságot nem biztosítja.
F) A tiltakozáshoz való jog
1.
Vannak a jelen tájékoztatóban is jelzett olyan adatkezelési jogalapok, amelyek esetében az
Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek egyes érintetti szabadságjogokkal szemben.
Amennyiben jogos érdeken alapuló érdekmérlegelési teszt az adatkezelés jogalapja, az érintett

jogosult az érdekmérlegelési teszt megismerésére, és tiltakozást terjeszthet elő az adott
adatkezelés ellen.
2.
Az érintett bármikor tiltakozhat a saját helyzetével kapcsolatos okokból a közérdekű célból vagy jogos
érdekből végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
3.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok
a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
G) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Adatkezelő nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatali eljárást, illetve nem végez olyan
profilalkotáson alapuló döntéshozatalt, amely az érintettre nézve joghatással bír, vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érinti.
X.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről, tiltakozásról
vagy korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad e
címzettekről.
XI.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét
bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát,
tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az
adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
XII.
Adatbiztonság
Az Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít
annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok
biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Ennek megfelelően az Adatkezelő a személyes adatok
kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és
üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•
az
arra
feljogosítottak
számára
hozzáférhető
(rendelkezésre
állás);
•
hitelessége
és
hitelesítése
biztosított
(adatkezelés
hitelessége);
•
változatlansága
igazolható
(adatintegritás);
• a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban
hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
XIII.
Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila,
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
XIV.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást, mely
esetben az általános információk tekintetében az Adatkezelő utalhat a jelen tájékoztatóra is.
XV.
Bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében
megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
A tájékoztató hatályos: 2018. november 20. napjától

