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ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

NAIH: DBE\0007139 

 

A https://konferenciaszervezo.hu/ webszervere a számára kiadott SSL tanúsítvány (elektronikus 

igazolás) segítségével egy biztonságos adatátviteli csatornát alakít ki a felhasználó böngészője és a 

webszerver között, ahol a szerver tanúsítvánnyal azonosítja magát. 

A szerverrel folytatott kommunikáció ezen a titkosított csatornán keresztül, csak a két kommunikáló 

fél számára értelmezhető módon fog lebonyolódni. 
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ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 

 

A Konferenciaszervező Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://konferenciaszervezo.hu/  címen 

weboldalt (a továbbiakban: Honlap) üzemeltet, amelyen a Honlapra látogatók és a Honlapon 

regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a 

Felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiről 

és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről. 

Felhasználó a Honlap használatával és különösen regisztrációjával elfogadja az alábbiakat, és 

hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezeléshez. 

 

HONLAPOK ÉS HOZZÁJUK TARTOZÓ IRÁNYELVEK 

 

A jelen Felhasználói és Jogi feltételek a Konferenciaszervező Kft. kizárólagos tulajdonában és 

üzemeltetésében álló https://konferenciaszervezo.hu/ elnevezésű weboldal felhasználási és jogi 

feltételeit rögzítik. Kérjük, az oldalak használata előtt figyelmesen olvassa el a benne részletezett 

irányelveket és feltételeket. A weboldalak bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó 

elismeri, hogy a Felhasználási és Jogi feltételeket elolvasta, tudomásul veszi és magára kötelező 

érvényűnek fogadja el. 

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a 

weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve nem kizárólagosan a marketing üzenetek (hírlevél) 

küldésére történő regisztrálást.  

A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes 

szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, cégnév, email cím, 

számlázási cím, stb.) szükség van.  

Felhasználó nevének és email címének megadásával hozzájárul, hogy a Konferenciaszervező Kft. 

hírleveleket vagy egyéb marketingkommunikációs célokat szolgáló információkat küldjön részére a 

megadott email címre. 

Konferenciaszervező Kft. a hírlevél regisztráció során a Felhasználó által részére elküldött adatokat a 

hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel. 
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Konferenciaszervező Kft. fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy 

jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza vagy törölje. Ilyen magatartásnak 

minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó 

vagy harmadik személy jogainak csorbítása, riadalom vagy pánik keltésére alkalmas információk 

publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi 

törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos 

kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés 

megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban. 

A konferenciaszervezo.hu név és logó a Konferenciaszervező Kft. kizárólagos tulajdonát képezi. A 

weboldalakon található valamennyi tartalom (pl. képzési tematika, képzésleírás, oktatási anyagok, 

szöveg, blog bejegyzés, leírás, fotó, illusztráció, grafika) a Konferenciaszervező Kft. vagy valamelyik 

Partner kizárólagos tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. 

Az oldalról letöltött tartalmak kizárólag személyes, azaz nem kereskedelmi célokra használhatóak fel. 

A Konferenciaszervező Kft. engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen 

formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. 

 

A Konferenciaszervező Kft. a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal 

folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weblappal kapcsolatosan 

annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- 

vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek. 

A weboldalak tartalmazhatnak más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat, de a 

tulajdonos nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából 

származó károkért vagy sérülésekért. 

 

Bármilyen, a weboldalakon folytatott elektronikus kommunikációra, amely személyes információkat 

tartalmaz a hatályos jogszabályokban leírtak érvényesek. 

A weboldalakon folytatott elektronikus, vagy a tulajdonossal történő közvetlen kommunikáció 

résztvevője felelősséggel tartozik a megosztott információért, annak valóságtartalmáért és 

pontosságáért. 

A https://konferenciaszervezo.hu/ weboldal megnyitásával Ön elismeri, hogy a jelen Felhasználási és 

Jogi tájékoztatóban foglaltakat elolvasta és elfogadja az abban részletezett és felsorolt feltételeket. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  
 

Az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény 13/A. §-a és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 

 

ADATBÁZISOKHOZ, AZOK NYILVÁNTARTÁSÁHOZ ÉS KEZELÉSÉHEZ TARTOZÓ 

IRÁNYELVEK 

 

A https://konferenciaszervezo.hu/ honlapon bizonyos tartalmak és információk elérése regisztrációhoz 

kötött. 

 

Az adatkezelés célja, hogy: 

 a Szolgáltató a Honlapján elérhető szolgáltatásokat – úgy mint szakmai képzéseket, 

tréningeket, álláshirdetés megjelenítési lehetőségeket, valamint egyéb kapcsolódó tanácsadást 

és szolgáltatást – megfelelő színvonalon, a vonatkozó mindenkori törvényi előírásoknak 

megfelelően a Felhasználók számára kommunikálja és a Felhasználóktól érkező 

megrendeléseket (képzésre történő regisztrációkat) fogadja. 

 a Felhasználókkal történő kapcsolattartást megkönnyítse: regisztrálók nyilvántartása, 

egymástól való megkülönböztetése, az egyes honlapokhoz kapcsolódó témakörökkel 
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kapcsolatos kapcsolattartás, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó üzenetek 

küldése az érdeklődők részére. 

 Szolgáltató hírlevél-szolgáltatást nyújtson a feliratkozók számára. 

 

A kezelt adatok körének meghatározása: 

Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre ún. log 

fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal 

URL-jét, mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgálhat.  

 

Hírlevél feliratkozás során kötelezően megadandó adatok köre: név és e-mail cím. A Honlap 

böngészése folyamán biztosított regisztráció és hírlevél feliratkozás során megadott adatokat 

bizalmasan kezeljük. A szerverrel folytatott kommunikáció, így a megadott adatok tárolása és kezelése 

biztonságos, titkosított adatátviteli csatornán keresztül történik. 

 

Szolgáltatás megrendelése (képzésre történő jelentkezés, ajánlatkérés) során kötelezően 

megadandó adatok köre: név, e-mail cím, cégnév, számlázási cím és adószám, telefonszám, egyes 

területek iránti érdeklődési köre és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás. A 

szolgáltatás megrendelése során megadott adatokat bizalmasan kezeljük. A szerverrel folytatott 

kommunikáció, így a megadott adatok tárolása és kezelése biztonságos, titkosított adatátviteli 

csatornán keresztül történik. 

 

Az adatkezelés időtartama: 

A Felhasználó által a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval 

kezdődik és, annak törléséig tart. Felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését: 

 e-mail útján az info@konferenciaszervezo.hu címen, 

 a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozás segítségével, vagy 

postai úton a 2112 Veresegyház, Százszorszép u. 7/A. címen. 

A törlés időpontja a Felhasználó kérelmének (törlési, regisztráció megszüntetési igényének) 

kézhezvételét követő legkésőbb 8 munkanap.  

Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett 

bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó 

regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni.  

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő naplózott adatok a 

generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig, a 

Honlap böngészése, ill. a munkafolyamat végéig kerülnek tárolásra a rendszerben.  

 

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott 

megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb 

módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. 

 

COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK  
A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A 

sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A 

szolgáltatás igénybevételéhez ezen cookie-k engedélyezése szükséges (munkamenethez használt 

cookie, a regisztrációhoz / megrendeléshez használt cookie, biztonságú célú cookie). Amennyiben 

nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k 

tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A 

cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó 

számítógépe tárol. További információk a Cookie irányelvek oldalon.  

A Szolgáltató webhelyén igénybe veszi a Google AdWords remarketing szolgáltatását, melynek 

segítségével a Szolgáltató elérheti azokat a felhasználókat, akik korábban felkeresték a webhelyét. A 

Szolgáltató hirdetései megjelenhetnek a szóban forgó felhasználóknak olyankor, amikor másik 

webhelyeket keresnek fel a Google Display Hálózatán keresztül. Részletes tájékoztatás a Cookie 

irányelvek oldalunkon, hogy a Google hogyan használja a cookie-kat annak céljából, hogy egy 
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felhasználónak a webhelyen tett korábbi látogatásai alapján hirdetéseket jelenítsen meg, illetve hogy a 

felhasználó hogyan tilthatja le ezt a szolgáltatást.  

 

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, 

ADATFELDOLGOZÁS  
 

A Szolgáltató külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat 

maga dolgozza fel.  

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, 

azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési 

nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.  

 

Adatfeldolgozó megnevezése: Konferenciaszervező Kft., 2112 Veresegyház, Százszorszép u. 7/A. 

A Szolgáltató, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa 

szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra 

őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből 

származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.  

 

ADATBIZTONSÁG  
 

A Szolgáltató biztosítja a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati 

kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A szerverrel folytatott kommunikáció, így 

a megadott adatok tárolása és kezelése biztonságos, titkosított adatátviteli csatornán keresztül történik. 

 

FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK  
 

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes 

adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja 

azokat.  

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 

adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy 

kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a 

kért tájékoztatást.  

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató 

munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.  

 

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését 

kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 

munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.  

 

Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az 

érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené 

a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll 

az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 

korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés 

céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.  

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 

kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 

elutasításának ténybeli és jogi indokait.  

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem 

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 

megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
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Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:  

Levelezési cím: Konferenciaszervező Kft. 2112 Veresegyház, Százszorszép u. 7/A.  

E-mail: info@konferenciaszervezo.hu  

Telefonszám: 06-30-195-2826 

 

A Felhasználó az Info.tv., valamint a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv alapján  

1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy  

2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.  

 

Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a 

Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval 

szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad 

az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.  

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE 

Név: Konferenciaszervező Kft. 

Székhely: 2112 Veresegyház, Százszorszép u. 7/A. 

Cégjegyzékszám: 13-09-206330 

A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága 

Adószám: 27971725-2-13 

Telefonszám: 06-30-195-2826 

E-mail: info@konferenciaszervezo.hu 

Konferenciaszervező Kft. 
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