Adatkezelési tájékoztató
Az „”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt. a személyes adatok kezelését az Európai Parlament és a
tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) – a
továbbiakban GDPR, valamint a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartása mellett végzi.
Társaságunk ezúton tájékoztatja Önt személyes adatainak kezeléséről:
1. A kezelt adatok, adatkezelés célja, jogalapja
kezelés célja:
jogalapja:
kezelt adatok
tárolásának
időtartama:
forrása:

Webináriumon történő részvétel, regisztráció illetve kapcsolattartás
Érintett hozzájárulása
Név, email cím, telefonszám, munkahely neve, beosztás
az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a
webinárium megtartását követő 1 év
Érintettől közvetlenül

Adatkezelő harmadik országba, nemzetközi szervezet részére nem továbbítja az adatokat,
automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.
3. Kik ismerhetik meg az Érintett személyes adatait?
Az Érintett személyes adatait fő szabály szerint az Adatkezelő meghatározott munkavállalói
ismerhetik meg feladataik ellátása érdekében. Jelen esetben az Adatkezelő Kereskedelmi és
Műszaki Igazgatóságának kijelölt munkatársai férhetnek hozzá az adatokhoz.
4. Az Adatkezelő által végrehajtott adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén illetve
bejegyzett telephelyén tárolja, s az adatkezelési cél megszűnésével megsemmisíti.
Az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az
érintett személyes adatait védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok
jogosulatlan megváltoztatása ellen. Az Adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel
gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan
számú személy számára.
5. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintett jogosult
a) tájékoztatást kérni adatai kezeléséről illetve adataiba történő betekintést kérni;
b) adatai helyesbítését illetve korlátozását kérni;
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését kérelmezni;
d) hozzájárulását bármikor visszavonhatja;
e) bármikor fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz, pert kezdeményezhet a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt, illetve jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 911. postacím: 1374 Budapest, Pf. 603, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; honlap:
http://www.naih.hu, telefon:+36 (1) 391-1400; fax.:+36 (1) 391-1410)) is fordulhat.
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6. Mi történik, ha nem adom meg a hozzájárulásomat adataim kezeléséhez?
A személyes adatok megadása hozzájáruláson alapul, s ha az Érintett nem adja meg az. 1.
pontban felsorolt személyes adatait, illetve a kezelésükhöz a hozzájárulását, ez azzal a
jogkövetkezménnyel jár, hogy a webináriumon nem vehet részt.
7. Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége
Neve
”ANTENNA HUNGÁRIA” Zrt.
Székhely:
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Postacím:
1519 Budapest, Pf.: 447/8
Elektronikus elérhetősége:
antennah@ahrt.hu
Telefon:
+36 1 464-2464
Fax:
+36 1 464 2245
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Postacím:
1119 Budapest, Petzvál József utca 31-33.
Elektronikus elérhetőség:
dpo@ahrt.hu
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