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Adatkezelési feltételek és tájékoztató 

 

1. Ki az adatkezelő? 

Az adatkezelő Társaságunk, a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 
Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. em. 
Képviseli: Szabó György és Kormanikné Szuróczki Gabriella 
Cégjegyzékszám: 01-10-044700 
Telefon: +36-1-486-3600 
E-mail: info@das.hu 
Internet: www.das.hu 

 
2. Az adatkezelés célja:  

Az adatkezelés célja online szakmai konferencia rendezése, részvétel és ahhoz kapcsolódó 

networking, illetve a konferencia összefoglalójának internetes publikálása. 

A konferencián kép és videofelvétel is készül. Ezentúl a Jogszervíz Kft. és a D.A.S. Jogvédelmi 

Biztosító Zrt. a jelentkezőknek később hírlevelet küld, valamint szakmai és marketing 

anyagokkal keresheti meg őket. 

3. A kezelt adatok: Név, email cím, telefonszám, fénykép, videofelvétel. 

4. Az adatkezelés jogalapja: Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (2016/679 

rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás 

megadása a konferenciára való jelentkezéssel történik. 

Amennyiben az érintett nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, a szakmai konferencián 

való részvétel sajnos nem biztosítható.  

5. Ki ismerheti meg az adatokat? Az adatokat a Jogszervíz Kft. és a D.A.S. Jogvédelmi 

Biztosító Zrt. ismerheti meg. Ezentúl a résztvevő által megadott kapcsolatfelvételi adatokat a 

többi résztvevő is megismerheti, mivel a rendezvény networking lehetőséget is biztosít. 

Az eseményről a Jogszervíz Kft. és a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. összefoglalót készít 

honlapjára, közösségi oldalaira (Facebook és LinkedIn). 

6. Az adatkezelés időtartama: A szakmai konferencia tartásával kapcsolatosan az adatok 

megőrzési ideje egy év. Ezentúl a hírlevél és marketing megkeresésekkel kapcsolatos adatok 

kezelése visszavonásig történik. 

Az adatkezelés bármikor visszavonható írásban az esemeny@das.hu e-mail címre küldött 

levél útján. Az adatkezelés visszavonása nem érinti a már megjelent vagy publikált 

tartalmakat.  

7. Az érintettek jogai: Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 

személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett jogosult a kezelt adatokról másolatot 

kérni. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek az adatkezeléssel kapcsolatosan kérelmet 

nyújt be, úgy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen a kérelem 

beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérelmek nyomán 

hozott intézkedésekről. A kérelem összetettsége esetén a határidő 2 hónappal 

meghosszabbítható.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 
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intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be 

valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

8. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintettnek az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak Társaságunk adatkezelésével 

kapcsolatosan: 

Panasztétel - Az adatkezeléssel kapcsolatban a tájékoztatás iránti kérelmeket, illetve a 

panaszt Társaságunk székhelyére kérjük eljuttatni. 

Hatósági eljárás - Az érintett jogosult arra, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság (NAIH) előtt bejelentést tegyen és a NAIH vizsgálatát vagy 

hatósági eljárását kezdeményezze Társaságunk adatkezelésére vonatkozóan. A NAIH 

elérhetőségei: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Tel.: +36-1-391-1400, Fax: 

+36-1-391-1410, Internet: www.naih.hu, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Bírósági eljárás - A NAIH eljárásának kezdeményezése mellett az érintettnek lehetősége van 

a jogérvényesítés érdekében bírósági utat is igénybe venni. A pert megindíthatja a lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, további információ a www.birosag.hu 

internetes oldalon található. 

 

9. Az érintettek jogai és további információk 

9.1. A hozzáférés joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban (13-15. cikk) felsorolt 

információkhoz (így különösen: adatkezelő és elérhetőségei; adatkezelés célja és jogalapja; 

személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái; adatok tárolásának ideje vagy 

időtartam meghatározás szempontjai) hozzáférést kapjon. 

9.2. A helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek 

mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

9.3. A törléshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy érintettre 

vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték; 

• az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) 

bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és 

az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

• az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és 

nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) 

bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
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• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

9.4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető 

technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen 

elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa 

az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes 

adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 

törlését. 

9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog  

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül: 

• 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;  

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez;  

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

9.6. Az adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az érintettre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére 

bocsátotta. 

9.7. A tiltakozáshoz való jog  

A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló adatkezelések 

esetében az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken 

alapuló profilalkotást is.  

9.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre 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. 

9.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. 

D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt. 


