Adatkezelési tájékoztató
A PC Trade Systems által szervezett rendezvényekre való regisztrációt követő
személyes adatkezelésre vonatkozóan
A PC Trade Systems Kft. a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért
mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és
biztonságosan tároljuk. Kizárólag az ön engedélyével és csak a regisztrációhoz és a cég
marketingtevékenységéhez szükséges adatokat (név, email cím, telefonszám, hang- és képmás)
gyűjtjük, és azt harmadik félnek nem adjuk tovább.
A jelen dokumentum a PC Trade Systems Kft. adatkezelési tájékoztatója. Az adott személyes adat vagy
információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat
vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és
kifejezetten elfogadja.
Az email-címe megadásával, a jelen tájékoztató elfogadásával illetve a rendezvényre való belépésével
– ráutaló magatartással - hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltaknak, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a és az információs
önrendelkezési jogról illetve az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a
továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeljük.

1. Adatkezelő megnevezése
PC Trade Systems Kft.
Székhely: 1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.
Központi telephely: 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
Postacím: 6728 Szeged, Back Bernát u. 2.
E-mail: info@pctrade.hu
Telefon: +36 62 310 020
Honlap: www.pctrade.hu

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabály
A PC Trade Systems által végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabály vonatkozik:
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300005.TV
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3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
3.1.1. A kezelt adatok köre
- Név
- E-mail cím
- Telefonszám
- Hang- és képmás

3.1.2. Az adatkezelés célja:
Rendezvényre történő jelentkezéshez az Ön nevének megadása a regisztrációhoz, míg az e-mail cím és
telefonszám a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációhoz elengedhetetlenül szükséges. Mivel a
rendezvényről kép és videóanyag is készül, a résztvevők hang- és képmásának esetleges rögzítése
kikerülhetetlen. Ezen anyagokat az adatkezelő csak saját marketingtevékenysége céljából használja fel.

3.2. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett személyek tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen
tájékoztatóban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez.

3.3. Az adatkezelés időtartama
Az alábbi (név, email cím, telefonszám) adatokat a PC Trade Systems az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@pctrade.hu e-mail címre küldött levelében bármikor
visszavonhatja.
A hang- és képmás tekintetében az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
tárolja az adatokat az adatkezelő.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak a PC Trade Systems erre kijelölt munkatársai férhetnek
hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az adatkezelő ügyvezetője, a regisztrációban
segédkező ügyfélmenedzserek és back office kollégák, illetve a marketing anyagok készítéséért,
azoknak a vállalkozás elektronikus felületein való megjelenéséért felelős munkatársak.
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A PC Trade Systems soha, semmilyen esetben nem adja át a személyes adatait más szervezetek, vagy
illetéktelen személyek számára.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések
A PC Trade Systems az Ön által megadott személyes adatokat a saját telephelyén található szerverén
tárolja. Ezen kívül a személyes adatai tárolásához a PC Trade Systems más cég szolgáltatását nem veszi
igénybe.
A Társaság telephelyén tárolt adatbázisok jelszóval védettek, így gondoskodva arról, hogy az ön
személyes adataihoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

5. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes
adataihoz hozzáférést kapjon. A hozzáférési jog többek között kiterjed az alábbi információkra is: az
adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái,
akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ön jogosult másolatot
kérni az adatkezelés alá eső személyes adatairól. További másolatok kérése esetén az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel.
5.2. Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az
adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult lehet arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését, ideértve azok kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését is.
5.3. Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)
Ön jogosult arra, hogy kérje az Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amely esetben kötelesek
vagyunk kérésének eleget tenni.
5.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ilyen esetben az érintett
adatokat megjelöljük, és azokat kizárólag csak meghatározott célokból kezelhetjük.
5.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.
5.6. Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai
általunk történő kezelése ellen, ha az jogos érdeken alapul. Ilyen esetben előfordulhat, hogy nem
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kezelhetjük tovább az Ön személyes adatait. Amennyiben önt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és Ön
gyakorolja ezen jogát, az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha a személyes adatok
további kezelését kényszerítő erejű jogos érdekünk (pl. jogvita) indokolja. A tiltakozáshoz való jog
gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg Önt, amennyiben a személyes adatai
kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése
érdekében szükséges.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta
cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes
törvényszéken.
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