ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELVESZETT TÁRGYRÓL TETT
BEJELENTÉS SORÁN FELVETT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A bejelentés során Ön személyes adatokat ad meg, melyeket a 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
Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete alapján kezelünk. A
hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes
adatok kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.
Az adatkezelő

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz.
23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma:
26189905-2-41, e-mail cím: dpo@sziget.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő személye: Takács
Balázs
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyárisziget hrsz:23796/58.
E-mail: dpo@sziget.hu

A kezelt személyes adatok köre

-

név, telefonszám, e-mail cím,
születési dátum (okmányok, iratok
esetén).

Az adatkezelés célja

Az Ön értesítése, amennyiben az elveszett
tárgyát leadták az Adatkezelőnek, valamint
az okmány, irat tulajdonosának megállapítása
Az adatkezelés időtartama
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait a
hozzájárulásának visszavonásáig, ennek
hiányában - tekintettel arra, hogy a Ptk. 5:59
(3) bekezdése alapján az Adatkezelő a talált
tárgyat 3 hónapon át köteles megőrizni - a
Fesztivál zárását követő 3 hónap elteltével
törli.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása
a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja alapján
(az elveszett tárgy bejelentésével a
hozzájárulást megadottnak tekintjük).
Adattovábbítás
A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai a fenti cél megvalósulása érdekében
kezelik.
Adatfeldolgozók:
TYPEFORM SL (székhely: Carrer Bac de Roda, 163, local, 08018 - Barcelona
(Spanyolország), spanyol adószám: B65831836, e-mail: support@typeform.com), mely a

webes felületet és az informatikai hátteret biztosítja, valamint a
Free Faces Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1066 Budapest,
Teréz krt. 2. 3. em. 3/B., Cg. 01-09-868230, adószám: 13691475-2-42)., mely a talált
tárgyakkal kapcsolatos adminisztrációt bonyolítja le.
Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.
Jogok, jogorvoslat, panasz
Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről
tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül ad meg), kérheti a
személyes adatok helyesbítését, törlését. A törlés nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, valamint
megilleti az adathordozhatósághoz való jog.
Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken
vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását kezdeményezheti
(levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
Budapest, 2022. május 09.

