
Adatkezelési tájékoztató 
 
Adatkezelő megnevezése: 
Business Conference Kft. 
Székhely: 1026 Budapest, Júlia utca 6. 
E-mail:  info@businessconferencebudapest.com 
Telefon:  +36 1 952 0493 
Honlap:   www.businessconferencebudapest.com 
 
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály: 
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
(Eker. tv.); 
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről 
és egyes korlátairól (Grt.).  
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról  
 
A jegyvásárláshoz kapcsolódó adatkezelés: 
A kezelt adatok köré és az adatkezelés célja: 
Név: a konferencián részvévevő személyek részvételi jogosultságának 
ellenőrzéséhez elengedhetetlenül szükséges 
Telefonszám: a konferencia szervezői a konferenciával kapcsolatos 
tudnivalókról, változásokról telefonon is értesíteni tudják Önt. 
E-mail cím: a megvásárolt jegyeket elektronikus formában az Ön által 
megadott e-mail címre továbbítjuk. 
Számlázási cégnév és cím: sikeres jegyvásárlás esetén az Ön által megadott 
vevő részére állítjuk ki a jegy ellenértékéről szóló számlát. 
 
Az adatkezelés jogalapja: 
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés időtartama: 
Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig 
kezeli. a megadott adatokat a konferenciát követően kettő évig őrzi meg. 
 
Az adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás: 
A megadott adatokhoz az adatkezelő képviselői és alkalmazottai férhetnek 
hozzá a részvételt biztosító jegyek a résztvevőkhöz történő eljuttatásának 
érdekében.   
Adatkezelő nem adja át az adatait harmadik személy számára. 
 
Az adatkezele ́ssel kapcsolatos jogai  
A ta ́jékoztatás kéréshez való jog 
O ̈n az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást 



kérhet, hogy az adatkezelő tájékoztassa: 
-  milyen személyes adatait, 
-  milyen jogalapon, 
-  milyen adatkezelési cél miatt, 
-  milyen forrásból, 
-  mennyi ideig kezeljük, 
-  az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes 
adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek további ́totta a személyes adatait. 
Az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott 
elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 
 
A helyesbi ́téshez való jog 
O ̈n az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az 
adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például 
bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy telefonos elérhetőségét). Az 
adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által 
megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 
A to ̈rléshez való jog 
O ̈n az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az 
adatkezelőtől személyes adatainak törlését. Az adatkezelő az Ön kérelmét 
legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre 
küldött levélben értesíti. 
 
A za ́rola ́shoz való jog 
O ̈n az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a 
személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által 
megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha u ́gy gondolja, hogy a 
megadott adatait az adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön 
által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, 
hogy a beadványát az adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatósa ́g 
vagy a bi ́rósa ́g megkereséséig az adatkezelő tovább tárolja a 
személyes adatot, ezt követően törli az adatokat. 
 
A tiltakozáshoz való jog 
O ̈n az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az 
adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen 
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából 
továbbítaná, felhasználná. Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön 
szerint az adatkezelő kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos 
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson 
alapuló adatkezeléseket. 
 


