
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
Tájékoztatjuk, hogy az Ön adatainak a kezelője a Frontvonal Alapítvány, amelynek székhelye 
a 1172 Budapest, Almásháza u. 114. szám alatt található, e-mail címe az 
uzletiforum@frontvonal.hu. 
 
A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy a Frontvonal Alapítvány 
egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek személyes adatai kezelésének 
részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és 
mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja.  
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót és amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban 
kérdése merülne fel, vagy valamely jogszabály által biztosított jogával kíván élni, kérjük lépjen 
kapcsolatba velünk az uzletiforum@frontvonal.hu email címen.  
 
Milyen személyes adatokat kezelünk Önről, milyen célból és milyen jogalapon?  
 
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a Frontvonal Alapítványnak szüksége van az Ön 
bizonyos személyes adataira. Az Ön alábbi személyes adatait a következő célokból és jogalapon 
kezeljük.  
 
Az Ön teljes nevét és email címét hozzájárulása alapján következő célokból használjuk föl:  
a) a Rendezvényen történő részvételre történő regisztráció és a rendezvény lebonyolítása;  
b) a Rendezvényhez kapcsolódó kapcsolattartás;  
c) a megjelenés esetén a belépési jogosultság megállapításához;  
 
A Rendezvényen promóciós anyagok és tájékoztató anyagok elkészítése, illetve belső és külső 
kommunikációban történő felhasználás céljából kép- és/vagy hangfelvétel is készül. Az így 
készült, Ön képmását, illetve hangját tartalmazó felvételeket a Frontvonal Alapítvány hivatalos 
Facebook eseményében, illetve az Omega Hálózat honlapján, közösségi oldalain, offline és 
online közzététel céljából az Ön külön hozzájárulása alapján kezeljük.  
 
Felhívjuk a figyelmét, hogy Ön a megadott hozzájárulását később bármikor ingyenesen 
visszavonhatja, azonban ez nem érinti az adatkezelés visszavonás időpontjáig eltelt időszak 
alatti jogszerűségét.  
 
Mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait?  
 
A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a Frontvonal Alapítvány a Rendezvényt követő 2 évig, 
de legkésőbb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  
 
Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?  
 
Az Ön adatait érintő bizonyos adatkezelési tevékenységek esetében a Frontvonal Alapítvány 
olyan harmadik személyek szolgáltatásait veheti igénybe, amely harmadik személyek 
(„Adatfeldolgozók”) a Frontvonal Alapítvánnyal kötött szerződés alapján és nevében valamely 
konkrét meghatározott célból jogosultak hozzáférni és kezelni az Ön személyes adatait. A 
Frontvonal Alapítvány minden esetben törekszik a személyes adatok lehető legmagasabb fokú 



biztonságára, ezért kizárólag olyan adatfeldolgozót veszünk igénybe, aki megfelelő garanciát 
nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozóan.  
 
A Frontvonal Alapítvány a Rendezvényen adatfeldolgozót nem vesz igénybe.  
 
Milyen jogai vannak Önnek az adatkezeléssel kapcsolatban?  
Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása 
esetén – jogosult:  
• a személyes adataihoz hozzáférést kérni;  
• a személyes adatai helyesbítését kérni;  
• a személyes adatai törlését kérni;  
• a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;  
• tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; valamint  
• bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását.  
 
Az Önt megillető jogosultságokat a Frontvonal Alapítvány részére küldött levélben vagy az 
uzletiforum@frontvnal.hu email címre küldött elektronikus üzenetben tudja gyakorolni.  
 
Hová fordulhat jogorvoslatért?  
 
A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása  
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó Személyes Adatok kezelése sérti az 
alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/c.; telefonszáma a +36 1 391 1400; e-mail címe az ugyfelszolgalat@naih.hu).  
 
Bírósághoz fordulás  
Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a 
panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási 
fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre rá vonatkozó 
Személyes Adatok kezelése sérti az adatvédelmi jogszabályokban foglalt jogait, úgy jogosult 
bírósághoz fordulni.  
A bírósági eljárást mindkét esetben a Fővárosi Törvényszék vagy az ön szokásos tartózkodási 
helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. 
	


