A Magyar Közgazdasági Társaság Adatkezelési Tájékoztatója a Mérnökképzés (a)
jövőre! konferenciára regisztrálók részére

Tisztelt Regisztráló!

Társaságunk a regisztrációval kapcsolatos adatok kezelése, védelme tekintetében az alábbi
tájékoztatást adja:
Amennyiben elküldi Társaságunk részére nevét, elérhetőségét (Mérnökképzés (a) jövőre! című
konferenciára vonatkozóan), regisztrációjával hozzájárul nevének, elektronikus és telefonos
elérhetőségének a Magyar Közgazdasági Társaság általi kezeléséhez a Mérnökképzés (a) jövőre!
konferencia megrendezésének, lebonyolításának, esetleges utólagos visszajelzés küldésének céljából.
Fentiek értelmében Ön regisztrációjának elküldésével hozzájárul személyes adatainak
nyilvántartásához, kezeléséhez és kijelenti, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azok
közlése önkéntesen történt. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul. Tájékoztatjuk, hogy az adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a Mérnökképzés
(a) jövőre! konferenciára történő regisztráció és kapcsolattartás céljából történik.
Az Ön hozzájárulása a személyes adatainak megküldésétől számított egy hónapos határozott
időtartamra szól, amely írásban bármikor visszavonható. Az adatokat a megadott időszak letelte után
automatikusan töröljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi részletes tájékoztatást adjuk:
Adatkezelő:
név: Magyar Közgazdasági Társaság
cím: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
postacím: 1245 Budapest, Pf. 1044
telefon: +36 1 331 6906
fax: +36 1 202 1798
e-mail: office.mkt@t-online.hu

Adatfeldolgozó:
név: Marzek Kner Packaging Kft.
cím: 5600 Békéscsaba, Baross u. 9-21.
telefon: +36 66 525 600
e-mail: adatvedelem@kner.hu

Adatkezelés célja: A személyes adatok feldolgozása, kezelése kizárólag a Mérnökképzés (a) jövőre!
konferenciára történő regisztráció, a konferencia megrendezése és kapcsolattartás céljából történik.
Ezeket az adatokat közvetlenül a jelentkezőtől, önkéntes jelentkezés folytán gyűjtjük és mindig a
hatályos törvényekkel, rendeletekkel összhangban kezeljük. A személyes adatokat egy hónapos
határozott időtartamig kezeljük abból a célból, hogy ez idő alatt a konferencián részt vevő elérhető,
tájékoztatható legyen a konferenciával kapcsolatosan.
Kezelt adatok köre: Az elektronikus vagy telefonos regisztráció során a jelentkezők önkéntesen az
alábbi személyes adatokat adják meg: név, telefonszám, e-mail cím.
Az adatkezelésre jogosultak köre: A jelentkezők által megadott adatokhoz csak a Mérnökképzés (a)
jövőre! konferencia megszervezésében, megrendezésében, utómunkáiban illetékes munkatársaknak
van hozzáférése.
Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás: Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni Társaságunktól
az Önre vonatkozó adatkkal kapcsolatban, valamint jogosult adatainak módosítását kérni írásos
formában.
Törléshez való jog: Ön bármikor jogosult személyes adatainak törlését kérni írásos formában.

Társaságunk az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn
belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Fentiekkel kapcsolatos kérelmét az
adatvedelem@kner.hu címre küldheti el.
Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok helyességéért Ön felel, Társaságunk nem felelős a
helytelenül, tévesen megadott adatokért.
Jogérvényesítés: A személyes adatokkal összefüggő jogainak megsértése esetén a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c)fordulhat, illetve egyéb igényeit az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti a mindenkor
hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

Jelen tájékoztató 2018.június 18. napjától hatályos.

