ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉSEKBEN MEGADOTT
SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt-vel kötött szerződésekben, illetve az ajánlattétel és
szerződéskötés során a Partner által megadott kapcsolattartó személyek személyes adatait a
2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban:
„GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény alapján kezeljük.
Az adatkezelő

A Sziget Kulturális Menedzser Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1033 Budapest, Hajógyári sziget, hrsz.
23796/58., Cg. 01-10-049598, adószáma:
26189905-2-44, e-mail cím: dpo@sziget.hu a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő személye:
Csáky Dániel
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyárisziget hrsz. 23796/58.
E-mail: dpo@sziget.hu
• Név,
• E-mail cím,
• Telefonszám,
• Postacím,
• Beosztás.
Kapcsolattartás
az
ajánlattétel,
szerződéskötés, illetve a szerződés teljesítése
során, szerződésből eredő jogok gyakorlása,
kötelezettségek teljesítése.
Az Adatkezelő a személyes adatokat a
szerződéskötés meghiúsulását, illetve a
szerződés megszűnését követő 5 (öt) év
elteltével törli, kivéve, ha jogvitára kerül sor,
amely esetben a személyes adatok a jogvita,
illetve az esetleges végrehajtás jogerős
befejezését követően kerülnek törlésre.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja
szerint – jogos érdek.

A kezelt személyes adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő jogos érdeke a szerződés
létrejöttével és a szerződéssel összefüggő
kapcsolattartás, a szerződésből fakadó
kötelezettségek
teljesítése,
jogok
érvényesítése.
Adattovábbítás
A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai a fenti cél megvalósulása érdekében
kezelik.
Külföldre, nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.
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Jogok, jogorvoslat, panasz
Ön az adatkezelés időtartamán belül a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes
adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon
belül ad meg), kérheti a személyes adatok helyesbítését, vagy az adatkezelés korlátozását,
illetve megilleti a tiltakozáshoz való jog.
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
törvényi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban az Adatkezelőhöz a fenti
elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: dpo@sziget.hu. Ennek eredménytelensége
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374
Budapest, Pf. 603.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.
Budapest, 2022. január 12.
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