TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
Őrmező Lakópark – Nyílt Nap
Az MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a nyílt napra
jelentkezőket, hogy a regisztrációval hozzájárulásukat adják a regisztráció során megadott személyes adataik
kezeléséhez.
Hozzájárulás alapján az adatkezelő személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete
(általános adatvédelmi rendelet; GDPR) alapján, az alábbiak szerint kezeli:
- Adatkezelő: MTDM Management Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 0109-957503; székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 83/C. fszt. CÜ3; e-mail címe:
sales@metrodom.hu; képviselő: Kricsfalussy Tamás; ügyvezető; levelezési címe: 1095 Budapest, Mester utca
83/C. fszt. CÜ3);
- Adatvédelmi tisztviselő: Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda (cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX.
em. 4. a.; e-mail: iroda@szkiroda.hu; telefon: 06-1-878-0802);
- Érintett: nyílt napra regisztráló személy;
- Adatkezelés célja: a nyílt napokon történő részvétel szervezése, a megfelelő látogatási létszám biztosítása;
- Kezelt adatok: név, e-mail cím, telefonszám, válaszok; védettségi igazolvány megtekintése
- Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása;
- Adatkezelés időtartama: 2021.12.31-ig;
- Adatbiztonság: a személyes adatok adatbiztonságával kapcsolatban az Adatkezelő megteszi a szükséges
intézkedéseket. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nem megengedett nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
- Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban:
Tájékoztatjuk, hogy az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg,
amelynek gyakorlása kapcsán, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz: adataival kapcsolatban kérhet tájékoztatást,
kérheti adatainak törlését, helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok
kezelése ellen. Személyes adatainak jogellenes kezelése esetén jogszabályban meghatározott esetekben
kártérítése, illetve sérelemdíjra jogosult.
Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatók. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - észszerű díjat számolhat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő a kérelmet kivizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a
kérelmezőt a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az
intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról.
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben vagy jogainak megsértése esetén kérjük, keresse az Adatkezelőt.
Amennyiben a panasz eredménytelen, úgy
• bíróság előtt eljárást indíthat [a perre főszabály szerint az Adatkezelő címe szerinti törvényszék illetékes, de
az – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt
is megindítható; a törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső”
alkalmazással ellenőrizhető]; vagy
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH, elérhetőség: 1055 Budapest, Falk
Miska u. 9-11.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400)
fordulhat.
Adatkezeléssel kapcsolatos további információk (pl. alapelvek, fogalmak) a Metrodom adatkezelési
szabályzatában találhatók: https://metrodom.hu/adatvedelem.
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