Adatkezelési tájékoztató az Országos Borverseny elnevezésű rendezvényen készített
fénykép- és videófelvételekről
A jelen adatkezelési tájékoztató kiadója, egyben az Országos Borverseny szervezője, mint
adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Szervező):
Név:
Székhely:
Telefon:
Fax:
Email:
Honlap:
Ügyfélfogadás:

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
1117 Budapest, Budafoki út 111.
06-1/413-75-27
06-1/413-75-28
hnt@hnt.hu
www.hnt.hu
Hétfőtől csütörtökig: 9:00-15:30
Péntek: 9:00-13:00

Tájékoztatjuk, hogy az Országos Borverseny elnevezésű rendezvényen a Szervező, mint
Adatkezelő, fénykép- és videófelvételeket készít, mely felvételeken a rendezvény látogatói és
résztvevői felismerhetőek lehetnek. A videó felvételeket és a fényképeket az Adatkezelő
elektronikus felületeken (így a saját honlapján – www.hnt.hu; az Országos Borverseny honlapján –
www.orszagosborverseny.hu; valamint az Adatkezelő facebook felületén) elektronikusan, valamint
papíralapon a marketingtevékenysége során közzéteszi, de direkt reklámcélból azokat nem
használja fel.
Hangsúlyozottan felhívjuk figyelmét, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
2:48. §-a szerint képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy
hozzájárulása szükséges, erre tekintettel tájékoztatjuk, hogy a rendezvény látogatói és résztvevői
azáltal, hogy a jelen felhívás és tájékoztatás ismeretében a rendezvény területére belépnek, ráutaló
magatartásukkal hozzájárulnak a rendezvényen történő képmás és hangfelvételhez.
Az adatkezelés célja: az Országos Borverseny és a borversenyre benevezett termékek
népszerűsítése, az Országos Borverseny presztízsének fenntartása és erősítése a versennyel
kapcsolatos marketingtevékenységek során, valamint ezzel összefüggésben a rendezvényen
fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása.
A kezelt adatok köre: az érintett (azaz a felvételen szereplő természetes személy) hang- és
képmása.
Az adatkezelés jogalapja: a 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet - GDPR 6. cikk (1)
a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48 § (1)
bekezdése.
Az adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig
Az adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
Tájékoztatjuk, hogy az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések

kivételével – törlését az Adatkezelő megkeresése útján (postai úton a 1117 Budapest, Budafoki út
111. számú címen, vagy elektronikus úton, a hnt@hnt.hu címen).
A jelen tájékoztatóban nem szabályozott adatkezelési kérdésekkel, így különösen az adatai
kezelésével
összefüggő
jogorvoslati
lehetőségeivel
kapcsolatban
a
https://orszagosborverseny.hu/files/privacy.pdf alatt elérhető adatkezelési tájékoztatóban,
valamint az Adatkezelő honlapján elérhető adatkezelési tájékoztatóban találhat részletesebb
tájékoztatást. Egyebekben tájékoztatjuk, hogy jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
vagy lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél is élhet.
Kelt: 2019. május 20.
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

