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Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezője, a GHIBLI Szállítmányozási Kft. (a továbbiakban: Társaság
vagy Adatkezelő) fényképfelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A
fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (Facebook, Youtube, LinkedIn, weboldal, belső intranetes
felület) elektronikusan, valamint székhelyén, papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból
nem használja fel. Jelen rendezvényen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a szerint „Képmás vagy
hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges”.
Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belép, ráutaló magatartással hozzájárul a fentiekhez.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a rendezvényre történő
belépéskor a szervezőknek jelezze. Ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog kapni, melynek segítségével az
elkészült fényképeken utólagosan felismerhetetlenné fogja képmását az Adatkezelő.
A rendezvényeken főszabály szerint tömegfelvételek készülnek, melynek célja az események összhatásaiban való
megjelenítése. Amennyiben személyek kiemelése történik a felvételen, a rendezvényen kitett adatkezelési tájékoztatóban
foglaltak szerint az érintett jelezheti tiltakozási kérelmét az adatkezeléssel kapcsolatban, mely esetben a képfelvétel törlésre
kerül.
adatkezelés célja: rendezvényeken kamera- és fényképfelvételek készítése valamint felhasználása az adott rendezvény
népszerűsítése és a nyilvánosság tájékoztatása céljából
kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kamera- és fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2:48. § (1) és 2:43. § g)
adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, az érintett törlési kérelmét követően
azonnal
adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaságnak címzett megkeresésével.
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Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
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