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A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban:
„Adatkezelő”), mint a http://flashaward.hu domain néven elérhető weboldal (a
továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője és a Hello Event Kft., mint a weboldal kezelője
ezúton teszik közzé a Weboldalon keresztül meghirdetett Flash Award pályázatra történő
jelentkezéshez kapcsolódóan végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat,
adatvédelmi, adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
A weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: „Érintett”) a Weboldalon a pályázati
űrlap kitöltésével adhatnak meg magukról információkat, adatokat:
• A Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során kifejezetten megadott, illetve
rendelkezésre bocsátott személyes adatok
A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja:
A weboldalak látogatói számára a nevezési űrlaphoz való hozzáférés biztosítása,
továbbá magasabb színvonalú működés, személyre szabott szolgáltatások nyújtása, a
felhasználói élmény növelése.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
Az adatok nem nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak, az adatkezelők
harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőktől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat
az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintettet megilleti az
adathordozhatósághoz való jog.

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintettet megilleti a
hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, ez azonban nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett a felügyeleti hatósághoz panasz benyújtására jogosult. Felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
A személyes adat szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele.
A személyes adatok megadása nem kötelező.
A személyes adatok automatizált döntéshozatalra nem kerülnek felhasználásra.
Webanalitikai külső szolgáltatók
A szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az adatkezelők webanalitikai és
hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt. E külső szolgáltatók
hozzáférhetnek a látogató IP címéhez, ezen felül pedig cookie használatával biztosítják
a szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.
A külső szolgáltatók által elhelyezett cookie-k bármikor törölhetők a látogató
készülékéről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában
visszautasítható a cookie-k használata.
A külső szolgáltatók a részükre továbbított személyes adatokat saját adatkezelési
tájékoztatóik szerint kezelik.
Jelen adatkezelési tájékoztatóban másként nem meghatározott kifejezéseket a GDPR
fogalom meghatározásai közt meghatározottak szerint kell értelmezni.

