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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (KONFERENCIA, RENDEZVÉNY) 

 ADATKEZELŐ MEGJELÖLÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI 

Az adatkezelő cégneve: GRABOWSKI Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság  

(a továbbiakban: „Adatkezelő”)  

Székhelye: 1115 Budapest Bartók Béla út 92-94. B lh. 2/16 

Elektronikus elérhetősége: www.trademagazin.hu 

Telefonszáma: +36 (30) 826-4158 

Adatvédelmi ügyekben használandó e-mail cím: info@trademagazin.hu 

1.2 A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS AZ ADATOK MEGŐRZÉSÉNEK IDEJE 

Kezelt adatok 
köre 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő 

Jogi személy 
résztvevő esetén a 
kapcsolattartáshoz 
kapcsolódó érintetti 
adatok (név, e-mail 
cím, számlázási 
adatok)  

A szerződésből 
eredő jogok és 
kötelezettségek 
gyakorlása során 
megfelelő 
kapcsolattartás a 
Résztvevővel.  

Szerződés teljesítése (illetve 
jogi személy képviselője, 
kapcsolattartója esetén az 
Adatkezelőnek a jogi személy 
partnerrel létrejövő vagy 
fennálló szerződés 
teljesítéséhez és az üzleti 
kapcsolattartáshoz fűződő 
jogos érdeke) 

Jogi személy képviselője, kapcsolattartója 
vonatkozásában az elérhetőségi adatok kezelése 
addig történik, amíg az érintett a jogi személy 
képviselőjeként, kapcsolattartójaként eljár, feltéve, 
hogy a jogviszony megszűnéséről az Adatkezelő 
értesül, illetve olyan iratok (pl. szerződések, 
számlák), amelyekben e személy feltüntetésre 
került, az adott irat megőrzésére irányadó idő 
végéig. 

 
Magánszemély 
Részvevő esetén a 
kapcsolattartáshoz 
kapcsolódó adatok 
(név, e-mail cím, 
székhely, adószám, 
számlázási adatok, 
azon belül az 
elektronikus 
számlázáshoz 
kapcsolódó adatok) 
 

A Részvevővel 
létrejött 
szerződés 
teljesítése, 
nyilvántartása.  

Az Érintettel létrejött szerződés 
teljesítése.  

A szerződésből eredő jogi igények érvényesítésére 
irányadó elévülési idő végéig, illetve a számviteli 
bizonylatok esetén az ezek őrzésére jogszabályban 
előírt időtartamig. 

Szállodai elhelyezés 
esetén az Érintett 
táplálkozására 
vonatkozó 
különleges adatok   

Az egészséges 
étkeztetés 
biztosításához 
szükséges 
feltételek  

Az Érintett önkéntes 
elhatározáson alapuló 
hozzájárulása 

A szállodai tartózkodás tartama, illetve bármilyen 
egészségkárosodás/egészségügyi probléma esetén a 
gyógyulás, esetleges igényérvényesítés esetén az 
igényérvényesítés vége.    

A résztvevőkről 
(érintettekről) 
készített videó és 
hangfelvétel 

Marketing célra 
kerülnek 
felhasználásra a 
Trade 
Magazinban 

Az Érintett hozzájárulása 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás 
visszavonása miatti megszüntetéstől eltekintve – az 
adatok Marketingcélú Felhasználásának 
időtartamához igazodik azzal, hogy az adatkezelés 
időtartama nem haladhatja meg az adott 
rendezvény Konferencia végétől számított három 
(3) évet, és az érintettek bármikor jogosultak az 
általuk megadott személyes adatok további 
kezelésének megszüntetését, illetve az adatok 
törlését kérelmezni.  

 

A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett egyes jogainak érvényesítése, így különösen a törléshez való jog, a tiltakozás 
joga, valamint az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása. 

1.3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

Adatfeldolgozók 

Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés 
indoka / címzett bevonásával érintett 
tevékenysége 

GRAND Kft. (1034 Budapest, 
Bécsi út 120. Cg. 01 09 161963) 

adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló 
szervert biztosítja és üzemelteti az adatkezelő 
megbízásából. 
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HTTT Bt. (4031 Debrecen, 
Töhötöm utca 16. B. ép..; Cg. 09 
06 015288) 

adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló 
szervert biztosítja és üzemelteti az adatkezelő 
megbízásából. 

Hetzner Online GmbH 
(szerverhoszting) 
91710 Gunzenhausen, Deutschland, 
Industriestr. 25. 

adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló 
szervert biztosítja és üzemelteti az adatkezelő 
megbízásából. 

Twilio Sendgrid, 375 Beale street, 
3rd floor San Francisco, CA 94105 

adatfeldolgozó A cég a személyes adatok tárolására szolgáló 
szervert biztosítja és üzemelteti az adatkezelő 
megbízásából. 

Önálló adatkezelők 

Címzett megnevezése Címzett státusza 
Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés 
indoka / címzett bevonásával érintett 
tevékenysége 

Hotel / vendéglátóhely önálló adatkezelő 

Amennyiben a (többnapos) rendezvény holtelben, 
vagy egyéb szálláshelyen kerül megrendezésre, úgy 
a hivatkozott hotel – a rendezvényhez 
kapcsolódóan – személyes adatokat kezel.    

Jogi tanácsadóink önálló adatkezelő 

Amennyiben valamely jogi igény érvényesítésével 
összefüggésben szükséges tanácsadóink számára 
információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy 
ezen információ személyes adatokat is tartalmaz. 

Bíróságok, hatóságok önálló adatkezelő 

Erre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás 
esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely 
alapján személyes adatokat is tartalmazó 
adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró 
bíróság vagy hatóság részére. 

Könyvvizsgálók önálló adatkezelők 

Cégünk könyvvizsgálatához kapcsolódóan 
szükséges lehet olyan dokumentumok átadása az 
ezen szolgáltatást végző partnerünk részére, 
amelyek személyes adatokat is tartalmaznak. 

Az adatkezelő a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az 
adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező. 

1.4. KÜLÖNLEGES ADATOK KEZELÉSE 

Az Étkeztetésre vonatkozó adatok az Érintettek egészségi állapotával kapcsolatos információnak minősülnek, azok  mint 
ún. különleges adatok kezeléséhez további jogszabályi feltételek teljesítésére van szükség, ezek az adatkezelés során a 
GDPR 9. cikkének (2) bekezdés a) pontja alapján teljesülnek, tekintettel arra, hogy az Érintett az adatkezeléshez a 
tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adta.  

1.5. ÉRINTETTI JOGOK 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, 
törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását. Az Érintettet megilleti a felügyeleti 
hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog.  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely 
időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A) A hozzáféréshez való jog  

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és 
miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az 
Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált 
döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való 
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továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során 
az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező 
Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja 
rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen 
mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és 
arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, 
az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol 
fel. 

B) A helyesbítéshez való jog 

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti, amennyiben az 
adat és az adatkezelés jellege azt lehetővé teszi. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő 
felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő 
számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen 
formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például 
a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja 
ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az 
Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 

C) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatának törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan 
késedelem nélkül törli, amennyiben: 

 az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy 
más módon kezelte; 

 olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett 
visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

 olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett 
tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs 
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

 a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy 

 jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése. 

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint 
adatfeldolgozóval)  közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy 
az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő 
tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. 
abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

D) Az adatkezelés korlátozásához való jog  

Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

 az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

 az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállapításra nem kerül, hogy fennáll-e olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely felülírja az Érintett 
tiltakozáshoz való jogát. 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az 
Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen 
hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai 
uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az 
Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel 
(így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul 
tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. 
Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. 
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E) Panaszjog, jogorvoslathoz való jog 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:  

Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés 
helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni. 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az 
illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is 
megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az 
Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag 
kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem 
foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő 
benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési 
jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet 
valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a 
közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított 
védelme. 

1.6. TILTAKOZÁS 

Tekintettel arra, hogy meghatározott adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel, ezen jogalap vonatkozásában 
kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre 
vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Érintett adatokat az Adatkezelő 
haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a 
tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő 
érdekünknek az Érintett érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja. Ezt minden tiltakozás 
esetén egyedileg mérlegeljük. 

1.7. AZ ÉRINTETT KÉRELMÉNEK MEGVÁLASZOLÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ 

Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat 
gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem 
nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor 
haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő 
további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem 
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett 
a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni. 

* * * 

Hatályos: 2022. február 28. 


