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RENDEZVÉNY REGISZTRÁCIÓ 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

Adatkezelők 
Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 
Ghibli Kft. 
 

Az adatkezelés céljai 
Rendezvényszervezés: a résztvevő adatainak nyilvántartása, résztvevői lista közzététele közvetlen üzleti 
kapcsolatépítés elősegítésére, eseményen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele, szponzori 
szerződés teljesítése, program-tájékoztatás. 
 
Kapcsolattartás: az Ön által képviselt céget/intézményt érintő ügyekben közvetlen kapcsolatfelvétel. 
 

Az adatkezelés jogalapja 
Rendezvényen fénykép, kép- és hangfelvétel készítése, közzététele esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján önkéntes hozzájárulás.  
Kapcsolattartás: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntes hozzájárulás.  
 
NLVK tagság esetén a tagsági szerződés teljesítése. 

A kezelt személyes adatok köre 
• Név, az Ön azonosítása céljából; 
• Telefonszám, az Önnel történő kapcsolattartás céljából; 
• E-mail cím, az Önnel történő kapcsolattartás céljából; 
• Foglalkoztató neve, közvetlen üzleti kapcsolatépítés elősegítése céljából; 
• Beosztás, közvetlen üzleti kapcsolatépítés elősegítése céljából; 
• a rendezvényen Önről készült felvétel, a NLVK kiadványaiban, publikációiban vagy más médiában megjelenő 
anyagaiban, továbbá a NLVK honlapján illetve bármely közösségi oldalon, offline és online, közzététele céljából. 
 

Az adatkezelés időtartama 
Rendezvényszervezés: a szerződés megszűnését követő öt évig, kivéve, ha a szerződésből esetlegesen eredő 
követelések vagy jogkövetkezmények elévülési ideje ennél hosszabb.  
Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Ön adatait addig kezeljük, amíg Ön az adatkezelés ellen 
nem tiltakozik, de legfeljebb a rendezvényt követő két évig. Tiltakozását az adatvedelem@ghibli.hu e-mail címen 
terjesztheti elő. A nyilvánosságra hozatal természetéből fakadóan vissza nem vonható médium (pl: nyomtatott 
kiadvány) esetében a korlátozás csak a tiltó nyilatkozat megtételét követő adatkezelésre vonatkozhat. 
Kapcsolattartás: az Ön adatait addig kezeljük, amíg Ön az adatkezelés ellen nem tiltakozik, de legfeljebb az utolsó 
kapcsolatfelvételtől két évig. Tiltakozását az adatvedelem@ghibli.hu e-mail címen terjesztheti elő. 

 
Az adattovábbítás 
Rendezvényszervezés: az Ön regisztráció során megadott adatai megosztásra kerülnek az esemény 
társrendezőivel, az eseményt támogató szponzorokkal; a rendezvényen készült fénykép, kép- és hangfelvétel a 
nyilvánosság számára elérhetővé válik. Az adattovábbítás címzettjeiről bővebb felvilágosítást az 
adatvedelem@ghibli.hu e-mail címen kérhet. 
Kapcsolattartás: az Ön adatait az adatkezelő harmadik fél részére nem továbbítják. 
 

Adatfeldolgozók 
telefon: + 36 (1) 443 3622 http://www.itcoffee.hu/ tárhelyszolgáltató és webmester végez. Rendezvényen készült 
fénykép, kép- és hangfelvétel közzététele esetén adatfeldolgozást a mindenkori weboldalszerkesztő, kiadó és 
nyomda végez, az adatfeldolgozókról bővebb felvilágosítást az adatvedelem@ghibli.hu. e-mail címen kérhet. 
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Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 
Ön kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az 
adathordozhatósághoz való jogát is érvényesítheti. A kérelmet az adatvedelem@ghibli.hu e-mail címen terjesztheti 
elő. 
 
Ön adatkezeléssel kapcsolatos panaszával a fenti e-mail címen fordulhat az adatkezelőhöz, illetve jogosult a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, valamint az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz is fordulni: 
 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
További részleteket a NLVK honlapján található www.nlvklub.hu oldalon talál.  

http://www.nlvklub.hu/
http://www.nlvklub.hu/

