
 
 

ADATKEZELÉSI NYILVÁNTARTÁS 
 

 
Adatkezelő neve és elérhetősége: 
Név: Stand-Art Ügynökség Kft., 6792 Zsombó, Juhász Gy.u.16. 
Telefon: (+36 62) 999 950 
Képviselő: Dr. Bernáth Erika 
 
Adatvédelmi tisztségviselő: 
Név: Dr. Garhuth Anita 
Telefon: (+36 62) 999 950 
E-mail: privacy@stand-art.hu  
 
Adatkezelés célja: 
Szakmai rendezvények szervezése (fő tevékenység), résztvevők regisztrálása; 
Konferenciáink, szolgáltatásaink iránt érdeklődők által honlapunkon, informatikai rendszerünkön keresztül önkéntesen megadott adatok 
kezelése kapcsolattartás, potenciális ügyfelek igényeinek kielégítése céljából; 
Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis (hírlevél küldés, elektronikus direkt marketing levél küldés ügyfeleknek, feliratkozóknak); 
Munkavállaló(k) munkavégzés miatt szükséges adatainak tárolása. 
 
Érintettek kategóriái, személyes adatok kategóriái: 
Név, munkahely, levelezési cím, e-mail, telefon, fax, szakmai nyilvántartási adatok, számlázási adatok, érkezéssel/elutazással kapcsolatos adatok; 
Normál személyes adat, mely a munkavállalói szerződés megkötéséhez és a munkába álláshoz szükséges különleges személyi adat. 
 
Személyes adatok kezelésének engedélyezése:  
Az adatainak beküldésével az ügyfél engedélyezi, hogy az adatkezelő STAND-ART Kft. a tevékenységével összefüggő feladatok elvégzéséhez 
(levelezés, számlázás, szállásfoglalás, kreditpont jóváírás, meghívók és egyéb fontos információk küldése) felhasználja azokat. 
Ezen kívül a regisztráció alkalmával a következő lehetőségek közül választhat: 
 

Az adatvédelmi irányelveket elfogadom (a megnyíló file mellékelve) 

A rendezvényekkel kapcsolatos hírlevelekre önszántamból iratkozom fel (meghívót, programot, fontos információkat kizárólag ebben a 

formában küldünk, ezért ennek elfogadása ajánlott!) 

A fiókjában található összes adatot tömörített file formátumban exportálhatja, valamint kérelmezheti a fiók teljes törlését is az adatvédelmi 
tisztségviselőnél: Dr. Garhuth Anita, privacy@stand-art.hu, (+36 62) 999 950 
 
Címzettek, akikkel adatot közölnek:  
Szakmai és egyéb rendezvények résztvevői és szponzorai 
 
Adatok megőrzése, törlése 
Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tároljuk. Ennek az időtartamnak a meghatározásánál figyelembe kell vennünk az adatok 
meghatározott ideig történő megőrzésére irányuló jogi kötelmeket (az alkalmazottak és rendezvény résztvevők/szponzorok személyes adatainak 
meghatározott ideig történő megőrzését előíró nemzeti munkaügyi, adóügyi vagy csalás elleni jogszabályok), amely max. 8+1 év. 
 
Fizikai v. műszaki incidens esetén helyreállítás: 
Számítástechnikai információk helyreállítása mentett fájlokból, melyek munkaidőn kívül elzárt számítógépen illetve jelszóval védett e-mail 
fiókban vannak tárolva; 
Papíralapú dokumentációból, melyek elzárható fiókban/szekrényben vannak tárolva. 
 
Adatkezelés biztonságára hozott garanciák, intézkedések: 
Jelszóval védett számítástechnikai eszköz, amely elzárható szekrényben van tárolva. Hozzáférni csak az adatkezelők tudnak.  
Papír alapú dokumentáció szintén elzárható fiókban/szekrényben van tárolva, melynek hozzáférésével csak az adatkezelők rendelkeznek. 
Adatvédelmi incidens esetén hatóság(ok) és érintett(ek) értesítése az adatkezelő általi tudomásszerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 
72 órán belül. 
 
 
 
 
 
Szeged, 2018. május 10.      
 
 
 
 
 
                             Dr. Bernáth Erika ügyvezető                           
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