Hozzájárulás
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján – jelen nyilatkozatommal – hozzájárulok ahhoz, hogy
az alábbi, általam megadott személyes adataimat a Külgazdasági és Külügyminisztérium (székhely:
1027 Budapest, Bem rakpart 47., törzskönyvi azonosító száma (PIR): 311344), valamint a HEPA
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.; cégjegyzékszám: 01-10-049939), mint az általános adatvédelmi
rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelők a Planet Budapest 2021. Fenntarthatósági Expó és
Világtalálkozó elnevezésű, kiemelt diplomáciai és biztonsági besorolású rendezvény eredményes és
biztonságos lebonyolítása, az azon való részvételem céljából a szükséges ideig megismerhessék és
kezeljék.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelők megnevezése
A) Külgazdasági és Külügyminisztérium
Székhely: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Telefon: +36-1-458-3583
Email cím: planetbudapest2021@mfa.gov.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve (DPO) és elérhetősége
Név: dr. Molnár-Friedrich Szilvia
Telefonszám: +36-1-458-1597
E-mail: SzMolnar-Friedrich@mfa.gov.hu
B) HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Telefon: +36-1-922-2600
Email cím: info@hepa.hu 3619222600
Az adatvédelmi tisztviselő neve (DPO) és elérhetősége
Név: dr. Szilágyi András György
Telefonszám: +36-30-157-1083
E-mail: dpo@hepa.hu
(a továbbiakban külön-külön: adatkezelő fél, együttesen: közös adatkezelők)

Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, ideje

A Planet Budapest 2021. Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó (a továbbiakban: Rendezvény)
elnevezésű, kiemelt diplomáciai és biztonsági besorolású rendezvény eredményes és biztonságos
lebonyolítása.

A Rendezvényt a Készenléti Rendőrség ellenőrzi és biztosítja. A részvétel kizárólag meghívással, és
regisztráció után lehetséges; a Készenléti Rendőrség minden regisztrált résztvevőt ellenőriz.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. A közös adatkezelők nem kezelnek olyan személyes
adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjtenek.
Az adatkezelés megszüntetésének időpontja 2022. június 30. napja. Amennyiben az érintett az
adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, az adatkezelést a közös adatkezelők a visszavonás
napján megszüntetik. Az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulás visszavonására irányuló szándékát
az érintett jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken jogosult közölni bármely adatkezelő féllel.

Kezelt adatok köre
o Teljes név
o

Születési hely

o

Születés dátuma

o

Állampolgárság

o

Tartózkodási ország

o

Küldő intézmény

o

Beosztás

o

Telefonszám

o

Igazolvány szám (ID vagy útlevél)

o

Az érintettről készült fotó

Az adatkezelés jogalapja
Az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)
6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul (az érintett
hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy
több konkrét célból történő kezeléséhez).

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a közös adatkezelőktől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra,
hogy megismerje azt, hogy a közös adatkezelők
- milyen személyes adatait;
- milyen jogalapon;
- milyen adatkezelési cél miatt;
- mennyi ideig
kezelik; továbbá, hogy

- a közös adatkezelők kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottak
hozzáférést vagy kinek továbbították a személyes adatait;
- milyen forrásból származnak a személyes adatai;
- a KKM alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy kérheti, hogy a közös adatkezelők módosítsák valamely személyes adatát.
Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a közös
adatkezelők a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesítik, és erről az általa megadott elérhetőségen
értesítik az érintett személyt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai
kezelését a közös adatkezelők korlátozzák (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével
és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).
A törléshez való jog
Az érintett kérheti adatainak törlését, ebben az esetben a közös adatkezelők az érintettre vonatkozó
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törlik, ha:
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
– ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok
további kezelését nem teszi jogszerűvé,
– a közös adatkezelők számára jogszabály törlési kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett
eleget.
Jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a közös adatkezelők személyes adatainak kezelése során megsértették
a hatályos adatvédelmi követelményeket
- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap:
www.naih.hu),
- az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat, vagy
- vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül
jár el. A KKM (1027 Budapest (II. kerület), Bem rakpart 47.) vagy a HEPA (1027 Budapest, Kacsa utca
15-23.) székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

