Adatkezelő: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III.
em., e-mail cím: mee@mee.hu, tel.: 06-1-353-0117.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület
adatvédelmi tájékoztatója
a szponzorok felé történő adattovábbítással kapcsolatban
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (székhely: 1075 Budapest, Madách Imre
út 5. III. em., 01-02-0000390, adószám: 19815754-2-42, telefonszám: 06-1-3530117, e-mail: mee@mee.hu, önállóan képviseli: Tilesch Péter irodavezető,
adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bölcskei Krisztián, info@adatvedelmiauditor.hu),
mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt a szponzorok felé történő
adattovábbítással kapcsolatban:
Adattovábbítás szponzorok felé elnevezésű adatkezelés összefoglaló táblázata
Cél
Jogalap
Érintettek
Adatkategória
Időtartam
Szponzor által
az érintett
Minden
Név, e-mail
Részletesen az
történő
önkéntes
természetes
cím, város
adatkezelés
munkalehető
hozzájárulása személy,
tájékoztatójába
ség
(GDPR 6. cikk ideértve
n
felajánlása az (1) a))
szervezet
érintett
nevében,
számára
képviseletében
eljáró
természetes
személyt is, aki
hozzájárul
adatainak
szponzor felé
történő
továbbításához

Mód
Elektronikusan

Forrás
Érintettek

1. Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok
továbbításához, az érintett adatait közli (továbbítja) az adatközlési címzett
felé.
Az adatközlés címzettje az Infoshow adott állomásának szponzora:
Szponzor (adattovábbítás címzettje)
Hensel Hungária Kft.
1225 Budapest, Campona u. 1.
www.hensel.hu
OBO BETTERMANN Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
2347 Bugyi, Alsóráda 2.
www.obo.hu
Sonepar Magyarország Kft.
2330 Dunaharaszti, Mechwart András utca
4.
www.sonepar.hu
Mentavill Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 177.
www.mentavill.hu

Állomás
Budapest

Budapest

Pécs

Veszprém, Győr

Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Daniella Kereskedelmi Kft.
H-4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
www.daniella.hu

Debrecen

Mi az adatkezelés jogalapja?
2. Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6.
cikk (1) a))
Kik az érintettek?
3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet
nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki hozzájárul
adatainak szponzor felé történő továbbításához.
Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?
4. Kezelt adatok köre és célja:
név
email cím
város

azonosítás
kapcsolattartás
Infoshow állomás

Mi az adatkezelés célja?
5. Szponzor által történő munkalehetőség felajánlása az érintett számára.
Hogyan történik az adatkezelés?
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem
kizárólagosan a következő:
a. Az
érintett
a
fent
meghatározott
adatainak
továbbításához/közléséhez (együttesen: közléséhez) kifejezetten,
jelölőnégyzetbe tett jelölés segítségével hozzájárul és adatait így
küldi meg az Adatkezelő számára.
b. Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.
c. Adatkezelő az adatokat a címzett számára eljuttatja betartva az
adatbiztonság követelményét, a bizalmasság alapelvét.
Meddig tart az adatkezelés?
7. Adatkezelés időtartama:
a. Adatkezelő az adatokat és a hozzájárulás jelzését kezeli a
hozzájárulás visszavonását követő 5 évig a hozzájárulás
megadásának bizonyítása miatt
b. szponzor (címzett) az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
Adatkezelő elérhetőségére küldött kérelemmel élhet, továbbá panasszal fordulhat a hatósághoz (www.naih.hu), és
ha megítélése szerint megsértették jogait, fordulhat a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz.
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Mi az adatkezelés módja?
8. Az adatkezelés módja: elektronikusan.
Honnan vannak az adatok?
9. Adatok forrása: érintettek.
Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?
10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen
nem történik.
Hozzájárulás visszavonása hogyan történhet?
11. Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a mee@mee.hu e-mail
címre küldött kérelem útján, postai úton a következő címen vonathatja
vissza: Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 1075 Budapest, Madách Imre út
5. III. em. Ezekben az esetekben a MEE értesíti az adattovábbítás címzettjét
a hozzájárulás visszavonásáról.
12. Érintett a MEE tájékoztatása nélkül, közvetlenül az adattovábbítás
címzettjénél (szponzornál) is jelezheti azt, hogy nem kíván tőle több
megkeresést fogadni.
Milyen jogaim vannak és azokkal hogyan élhetek?
13. Érintettek jogaikkal (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való
jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz
való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) a
mee@mee.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött
nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén
fordulhatnak panasszal a hatósághoz (mindenkori elérhetőséget lásd:
NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz és többek
között sérelemdíjat követelhetnek. Adatkezelő felhívja az érintettek
figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai
egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő
vizsgálni köteles az érintettek joggyakorlása esetén. Abban az esetben, ha
egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a
joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az
Adatkezelő írásban (ide értve az elektronikus utat is) tájékoztatja az
érintettet és arról nyilvántartást vezet.
Adataim biztonságban vannak?
14. Adatbiztonság: az Adatkezelő biztosítja
Érintett jogaival (hozzáférés, helyesbítés, törlés, elfeledtetés, korlátozás, tiltakozás, adathordozhatóság joga) az
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a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő
rendszer)
jogosulatlan
személyek
általi
hozzáférésének
megtagadását
b. az
adathordozók
jogosulatlan
olvasásának,
másolásának,
módosításának vagy eltávolításának megakadályozását
c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan
bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan
megismerésének,
módosításának
vagy
törlésének
megakadályozását
d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés útján történő használatának megakadályozását
e. azt, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek
kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes
adatokhoz férjenek hozzá
f. azt, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes
adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek
továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy
bocsáthatják rendelkezésére
g. azt, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely
személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő
rendszerbe
h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az
adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének,
másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását
i. azt, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható
legyen
j. azt, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése
során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes
adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen
megváltoztatni:
Lezárva: 2019. augusztus hó 25. napján
Tilesch Péter irodavezető
Magyar Elektrotechnikai
Egyesület
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