ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PRIVACY NOTICE

A FESZTIVÁL WIFI HASZNÁLATÁHOZ

USE OF FESTIVAL WIFI

Az alábbi adatkezelési tájékoztatóban
információkat találhat a személyes adatainak
a
Fesztivál
WiFi
szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos kezeléséről.
Ha használja a Fesztivál WiFi szolgáltatást,
szükségszerűen személyes adatot ad meg.

In this below privacy notice you can find
information regarding the personal data
managed when you use the Festival WiFi
service. when you use Festival WiFi service,
you necessarily provide us with personal
data.

A Sziget a Fesztivál WiFi kapcsolaton
keresztüli
internetelérést
internetszolgáltatója, a Magyar Telekom
Nyrt. szolgáltatásának igénybevételével
nyújtjuk, a wifi forgalmat a Sziget nem
rögzíti.

The internet access via Festival WiFi is
provided by Sziget’s service provider,
Magyar Telekom Nyrt., Sziget does not
record the wifi traffic.

A jelen tájékoztató két nyelven készült, az This present privacy notice was drafted
angol nyelvű változat ugyanitt elérhető, ha bilingual, you can find the English version in
lejjebb görget.
this document if you roll the page down.
Ha Ön a hírlevelünkre is feliratkozott, email címét csak külön, kifejezetten erre az
adatkezelésre megadott hozzájárulása
esetén kezeljük. A hírlevelekre vonatkozó
adatkezelési tájékoztatót a Fesztivál WiFi
belépési felületén és az alábbi linken is
megtalálja!

If you subscribed on our newsletter, we
manage your e-mail address only in case
you gave your separate, expressed
consent for that. The privacy notice
concerning the newsletters is available
on the entry page of Festival WiFi and on
the following link as well!

Az adatkezelő Sziget
Kulturális
Menedzser
Iroda
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
székhelye: 1033 Budapest, Hajógyári sziget,
hrsz. 23796/58.
cégjegyzékszáma: 01-10-049598
adószáma: 26189905-2-44
e-mail címe: dpo@sziget.hu
(a
továbbiakban:
„Adatkezelő”
vagy
„Sziget”)
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége Adatvédelmi tisztviselő személye:
Takács Balázs
Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyárisziget hrsz: 23796/58.
E-mail: dpo@sziget.hu
A kezelt személyes adatok köre E-mail cím (a Fesztivál WiFi szolgáltatás
igénybevételéhez használt, a belépési
felületen megadott), IP cím, Mac Address
Az adatkezelés célja A fenti adatokat a Fesztivál WiFi
szolgáltatáshoz való hozzáférés hitelesítése
érdekében
kezeljük,
az
adatok
rendelkezésre bocsátása a szolgáltatáshoz
való hozzáférés érdekében történik. A
szolgáltatást nem köteles igénybe venni, de
az adatok megadása hiányában azt nem

tudjuk biztosítani.
Az adatkezelés jogalapja A 2016/679 Európai Parlament és Tanács
(EU) általános adatvédelmi rendelete (a
továbbiakban:
„GDPR”)
6.
cikk
(1)
bekezdése b) pontja – szerződés teljesítése
(a szolgáltatás igénybevétele)
Az adatkezelés időtartama Adatai a lecsatlakozást követően törlődnek.
Adattovábbítás A személyes adatokat az Adatkezelő
munkatársai a fenti cél megvalósulása
érdekében kezelik. Külföldre, nemzetközi
szervezet
részére
nem
történik
adattovábbítás. Az adatokat bűnüldöző
szervek, hatóságok részére megkeresésük
esetén kötelesek vagyunk átadni.
Jogok, jogorvoslat, panasz
Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről
tájékoztatást kérhet (melyet Adatkezelő legkésőbb 1 hónapon belül ad meg), kérheti az
adatkezelés korlátozását. Az adatok törlése a fenti adattörlési határidőben történik.
Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó
jogszabályi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban hozzánk 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. május 04.

Please find English version on the next page below!

The Data Controller Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zrt.
Seat: H-1033 Budapest, Hajógyári sziget
hrsz. 23796/58.,
company reg. nr: 01-10-049598
tax number: 26189905-2-44
email address: dpo@sziget.hu
(hereinafter referred to as “Controller” or
“Sziget”).
The data protection officer’s contact Data protection officer name:
details Balázs Takács
Mailing
address:
H-1033
Hajógyári-sziget hrsz: 23796/58.
Email: dpo@sziget.hu

Budapest,

Personal data to be processed E-mail address
(given at the entry site
of Festival WiFi page in order to use the
service), IP address, Mac Address.
Purpose of processing The above data will be processed to
authenticate your access to the Festival WiFi
service and will be provided in order to
access the service. You are not required to
use the service, but we cannot provide it
without your information.
Legal basis of processing As per General Data Protection Regulation
(EU) 2016/679 of the European Parliament
and of the Council (hereinafter: “GDPR”)
Article 6(1) Point b) – performance of
contract (providing service)
Duration of data processing Your
data
are
erased
following
disconnection.
Transfer of data Personal data are processed by the
employees of the Controller in order to
achieve the abovementioned purpose. No
personal data will be transferred to third
countries or to international organisations.
We are obliged to provide the data to law
enforcement agencies, authorities upon their
request.
Rights, legal remedies, complaints
Pursuant to the GDPR, you may request access to the personal data and may request
information about data processing (which will be provided by the Controller within no more
than 1 month), may request the restriction of data processing. Data erasure shall be in the
cancellation period said above. If you feel that the Controller has violated any of the legal
provisions applicable to data processing, please contact us first, using any of the above
contact information, or at the following email address: dpo@sziget.hu. If this proves to be
unsuccessful, you may initiate a proceeding with the Hungarian National Authority for
Data Protection and Freedom of Information (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, NAIH, seat: Hungary, H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.; mailing address: 1374 Budapest, Pf. 603., email: ugyfelszolgalat@naih.hu) or seek
judicial remedy.
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