
„Erőművek éjszakája 2019.” rendezvényhez kapcsolódó adatkezelési 
tájékoztató 
 

A KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. tájékoztatja a rendezvény résztvevőit az általa 
kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes 
adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésiről, valamint az érintettek jogairól. 

Adatkezelési gyakorlatunk az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletén (a továbbiakban 
GDPR) valamint az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII törvényen alapszik. 

 

1. Adatkezelő: 

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (Elérhetősége: 6000 Kecskemét, 
Akadémia krt. 4.; Tel.: 06-76/50-40-40; Email: kecskemet@termostar.hu) 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 
Váradi Zoltán; varadi.zoltan@termostar.hu 

 

2. Az adatkezelés célja: 

Nyilvánosan elérhető internetes oldalakra történő feltöltés, valamit elektronikus, vagy 
nyomtatott tájékoztató illetve promóciós anyagokban történő felhasználás. 

 

3. Az adatkezelés jogalapja: 

A rendezvényen résztvevő személy önkéntes hozzájárulása 

 

4. A kezelt adatok köre: 
• Név 
• E-mail cím 
• Fénykép 
 
A résztvevő a rendezvényen való részvételével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott 
adatait a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. (mint adatkezelő) jelen 
tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje. 
 
 

5. Az adatkezelés időtartama: 

Az adatkezelés a rendezvényen való részvétel napján – 2019. október 11. – kezdődik és 
hozzájárulás visszavonásáig tart. 

Tudomásom van arról és elfogadom, hogy a hozzájárulásom visszavonása esetén az esetleges 
nyilvánosságra hozatal az internetes technológia miatt természetéből fakadóan csak a tiltó 
nyilatkozatom megtételét követő időszakra köti a jogosultat. 
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6. Az érintettek jogai: 

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 15. cikkében felsorolt információkhoz 
hozzáférést kapjon. 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, ill. jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes 
adatok kiegészítését (GDPR 16. cikk). Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 
17. cikkében felsorolt indokok valamelyike fennáll, pl. ha a személyes adatokra már nincs 
szükség az elérni kívánt célból (a törléshez való jog). 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. 
cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, pl. ha az érintett tiltakozott az adatkezelés 
ellen, az adatkezelő általi vizsgálat idejére. 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem 
kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak (GDPR 21. cikk). 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (GDPR 7. cikk (3) 
bekezdés). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét (hozzájárulás visszavonásának joga). 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult 
arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá 
vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendeletet (GDPR 77. cikk). Az érintett 
ezt a jogot a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállam felügyeleti hatóságnál érvényesítheti. 

Az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

 

Kecskemét, 2019. október 11. 


