Tájékoztató
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség főszervezésével, a Nemzeti Agrárkamara és a
Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségének együttműködésével rendezett
Gasztronómiai Roadshow-n történő részvétellel összefüggő adatkezelésről

Szövetségünk a Közétkeztetők és Élelmezésvezetők Országos Szövetségével (KÖZSZÖV), valamint a
Nemzeti Agrárkamarával (NAK) közösen szakmai, továbbképző gasztronómiai programokat szervez a
gasztronómia szereplőinek, valamennyi megyében.
Küldetésünk, hogy a vidéki vendéglátásban és közétkeztetésben érintett vállalkozókhoz friss szakmai
információkat juttassunk, ismertessük a hatóságok elvárásait, miközben platformot teremtünk a helyi
termelők és termékeiket felhasználó vendéglátók, étkeztetők találkozására, ismerkedésére, a termőföldtől
az asztalig elv alapján.
Programunkon a hazai vidéki gasztronómia résztvevői megismerhetik a legújabb trendeket,
technológiákat, jó gyakorlatokat, a nemzetközi gasztronómiai versenyeken szerzett tapasztalatainkat.
Célunk, hogy sikeres, jogkövető gasztronómiai vállalkozások működjenek, - melyek a rövid ellátási lánc,
szem előtt tartásával a helyi termelőktől vásárolnak, és gondot fordítanak a hagyományok megőrzésére,
miközben fejlődnek, fejlesztenek.
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek során személyes adatait az
alábbiak szerint kezeljük.

Tisztelt Résztvevő!
Adatainak védelme fontos számunkra, ezért ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni – az Európai Parlament
és a Tanács 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 szóló
2016/679. rendelet (a továbbiakban Rendelet) alapján – a Rendelet által védelemben részesített
személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

1. Adatkezelő neve, elérhetőségei
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
Cím: 1143 Budapest Stefánia út 34. Telefon: +36-70/977-0111

E-mail cím: titkarsag@mngsz.com

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja
kezelt személyes adatok köre
Név
E-mail cím
Rendezvény helyszínének megjelölése

az adatkezelés célja
A Gasztronómiai Roadshow-n résztvevő személy
azonosításához szükséges
A Gasztronómiai Roadshow-n történő részvételi
lehetőség visszaigazolásához és a rendezvénnyel
összefüggő kapcsolattartás céljából szükséges.
A Gasztronómiai Roadshow szervezéséhez
szükséges.

Az adatkezelés jogalapja
A Gasztronómiai Roadshow-n történő részvétel ingyenes és önkéntes, azonban előzetes regisztrációhoz
kötött. Az előzetes regisztráció során megadott személyes adatait jelen tájékoztatóban meghatározott
célból és feltételekkel az Ön hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatszolgáltatás önkéntes alapon történik.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja,
ezen szándékát a fent megadott elérhetőségeinken jelezni szíveskedjen.

4. Adattovábbítás
A személyes adatai nem kerülnek továbbításra.

5. Adatkezelés időtartama
Az aktuális Gasztronómiai Roadshow megrendezését követően a személyes adatok haladéktalanul
törlésre kerülnek.

6. Az adatkezelésre jogosultak köre, az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági
intézkedések
Az adatok kezelését kizárólag a rendezvény szervezésével megbízott munkatárs végzi a feladatai ellátása
érdekében. A tárolt adatokhoz is kizárólag a rendezvény szervezésével megbízott munkatárs jogosult
hozzáférni. Szövetségünk minden észszerűen elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatait védjük, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen
vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az érintett (az 1. pontban megadott elérhetőségeinken):
• az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
• tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről (a kezelt adatokhoz való hozzáférési jog),
• kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve
• azok törlését,
• és meghatározott esetekben kérheti az adatkezelés korlátozását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő:
•
tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
amennyiben igen, a tájékoztatásnak az alábbiakra is ki kell terjednie: az adatkezelés célja, az
adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái, adattovábbítás esetén a címzettek megnevezése, az
adatkezelés időtartama, érintett jogai, jogorvoslathoz való jogai.
•
a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E

tájékoztatás díjmentes. Amennyiben az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az érintett kérelme
megalapozatlan vagy túlzó az Adatkezelő költségtérítést számíthat fel, vagy elutasítja a kérelmet.
•
Adatkezelő az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos személyes adatokat kiegészítő nyilatkozat alapján
kiegészíti.
Az Adatkezelő:
•
a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az
érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
•
az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, vagy ha az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését.
•
az érintett személyes adatok helyesbítésére, törlésére, korlátozására vonatkozó kérésére
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy
hónapon belül tájékoztatja érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben Adatkezelő
nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, arról legkésőbb a kérelem beérkezését követő 1
hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az
érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
•

az Adatkezelő a helyesbítésről, az adatkezelés korlátozásáról és a törlésről az érintettet értesíti.

Jogorvoslati lehetőségek
Panasz
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz panaszt nyújthat be, ha
véleménye szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett
be.
Panasz benyújtásának helye:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Fax: +361 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági jogorvoslathoz való jog
Az érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha véleménye szerint az adatkezelő a rá vonatkozó személyes
adatokat nem a Rendelet szabályainak megfelelően kezelte, és ebből kifolyólag az érintett jogai sérültek.
A pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt lehet megindítani.
Kártérítéshez való jog, sérelemdíj
Ha az adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok megsértésével kárt okoz, köteles azt
megtéríteni.
Amennyiben a szabályoknak nem megfelelő adatkezeléssel az érintett személyiségi joga is sérül,
sérelemdíjra jogosult.
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