Adatkezelési tájékoztató
A Flavon 2018-as jubileumi rendezvényén alkalmazandó adatkezelési gyakorlatról
A jubileumi rendezvény szervezői (közös adatkezelők):
GéSz Gaál és Sziklás Kft.

Flavon Group Kft.

Adószám: 11152118-2-09

Adószám: 13526456-2-09

4033 Debrecen, Veres Péter utca 19.
Elérhetőség: info@flavongroup.com
A rendezvény szervezői a rendezvény során a rendezvényen részt vevők személyes adatait az
alábbiak szerint kezelik:
1./ Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezői a résztvevők részére tolmácsgépet
biztosítanak, amely készülékek a Hotel AVS Kft. tulajdonát képezik, azokkal a szervezőknek a
rendezvény végeztével el kell számolniuk. A tolmácskészülékek átvételéhez fényképes igazolvány
letétbe helyezése vagy 5.000,- Ft letét átadása szükséges.
A fényképes igazolvány átadása minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul, amennyiben azt
valamely résztvevő nem kívánja átadni, lehetősége van 5.000,- Ft letét mellett arra, hogy a
tolmácsgépet átvegye.
A fényképes igazolványt a tolmácsgépek visszaszolgáltatásával egyidejűleg visszaadjuk a
tulajdonosának. Az igazolványokat kizárólag a rendezvényszervezők azon munkavállalója láthatja és
veheti át, aki a tolmácsgépek átadásának helyszínén jelen van. A fényképes igazolványok más részére
átadásra nem kerülnek, fénymásolásukra nem kerül sor.
2./ Tájékoztatjuk továbbá, hogy a rendezvényen a rendezvény szervezői, mint Adatkezelők video- és
fényképfelvételeket készítenek, mely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek. A
fényképeket a rendezvény szervezői marketingtevékenységük során közzéteszik honlapjukon
(www.flavonmax.com), illetve közösségi média (facebook, youtube) felületeiken.
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Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a rendezvényen történő részvétel önkéntes, így amennyiben
azon részt vesz, hozzájárul ahhoz, hogy Önről video- és fényképfelvétel készüljön, és azok
felhasználásra kerüljenek a rendezők hivatalos honlapjain, valamint közösségi média felületein
közzétételre kerülhessenek. Felhívjuk figyelmét, hogy a rendezvényről nemcsak tömegfelvételek,

hanem egyedi képek is készülhetnek a résztvevőkről, melyen felismerhetőek. Kérjük, hogy
amennyiben Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy Önről a rendezvény szervezői egyedi fényképet
készítsenek, a rendezvényen tartózkodó munkatársainknak a rendezvény megkezdése előtt jelezze
azt.
Tájékoztatjuk, hogy információt kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti az Önről készített
fényképfelvételek, videofelvételek közzétételt megelőző megismerését, illetve az Ön arcképének
törlését a Flavon Group Kft-nek címzett megkeresésével (postai úton: 4033 Debrecen, Veres Péter
utca 19., elektronikus úton: info@flavongroup.com), melyet követően haladéktalanul megküldjük
Önnek az Önről készült felvételeket annak megismerése és esetleg törlésének kérése érdekében. Az
elkészült fénykép- és videó felvételeket a rendezvényt követő 2 munkanapon belül tesszük közé,
ezért kérjük, amennyiben lehetséges a rendezvényen jelezze erre irányuló igényét.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszéknél élhet.
Azzal, hogy jelen tájékoztatás ismeretében a belépőjegyet megvásárolja és a rendezvény területére
belép, hozzájárul a fentiekhez.
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