
 
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy 
hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.  
 
A Hacktivity Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, 
akik személyes adatait tevékenysége során kezeli és elkötelezett ezek védelmében. Az 
Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: 
GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:  
 
 
Az Adatkezelő adatai 
 
Bejegyzett cégnév: Hacktivity Kft. 
Jogi forma: Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 2143 Kistarcsa, Eperjesi u. 40/2 
Postacím: 1034 Budapest, Bécsi út 62. 
Adószám: 14744655-2-13 
Cégjegyzékszám: 01-09-920588 
Telefon: +3670 507 5833 
E-mail: info@hacktivity.com  
Honlap: http://hacktivity.com  
 
 
Adatkezelési célok 
 
A Hacktivity Kft. az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal 
összhangban: 
 

- A konferencia iránt érdeklődő hírlevél feliratkozók tájékoztatása, 
lehetséges látogatók számára marketing tevékenység 

- A konferencia látogatóinak/jegyvásárlóinak tájékoztatása, 
kapcsolatfenntartás 

- Magánszemélyek és diák jegyvásárlók adatainak kezelése számlakiállítás 
céljából 

- Céges jegyvásárlók cégadatainak kezelése számlakiállítás céljából 
- Partnerek, támogatók kapcsolattartói adatainak kezelése 
- Partnerek, támogatók cégadatainak kezelése számlázás céljából 
- Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése 
- Belső ügyintézés megkönnyítése 
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Kezelt adatok 
 

- Magánszemélyek és diák jegyvásárlók esetén: név, e-mail cím, lakcím, 
opcionálisan mobiltelefon szám 

- Céges jegyvásárlók esetén: név, e-mail cím, cégnév, cég címe, adószáma 
- Munkavállalók esetén: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, adószám 

 
 
Jogalapok a személyes adatok felhasználásához 
 
A kezelt személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok: 

- A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap GDPR 6. 
cikk (1) bekezdés c) pont; 

- Kapcsolattartás: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek, 
támogatók munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az 
adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: 
üzletmenet folytonosság; 

- Munkavállalók adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) 
pontok; 

- Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont; 

- Marketing tevékenység: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; 
 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
A szerződések teljesítése céljából megadott adatok (pl. kapcsolattartási adatok, 
szerződések, teljesítési igazolások, számlák) megőrzési ideje a szerződéses 
jogviszony (kapcsolat) megszűnését követő legfeljebb 15 év. 
 
 
Érintett jogok 
 
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban 
meghatározott jogai vannak. 
 

- Hozzáférési jog – adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e 
adatkezelés – (GDPR 15. cikk); 

- Amennyiben egy adat elavult, vagy helytelen, ennek kiigazítása (GDPR 16. 
cikk); 

- Törlés – kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – (GDPR 17. 
cikk); 



- Az adat kezelésének korlátozása (GDPR 18. cikk); 
- A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának 

megtiltása (GDPR 21. cikk); 
- Személyes adatainak harmadik személy, vagy szolgáltató számára történő 

átadása, vagy ennek megtiltása (GDPR 20. cikk); 
- Bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése, 

vagy; 
- Tiltakozás a személyes adat használata ellen. 

 
 
Jogorvoslati tájékoztatás 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a 
Hacktivity Kft.-nél tiltakozással élhet, mely tiltakozást annak benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül a Hacktivity Kft. 
megvizsgál, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
tiltakozással élőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a 
Hacktivity Kft. az adatkezelést –megszünteti, és az adatokat zárolja. Amennyiben a 
tiltakozással kapcsolatos döntéssel nem ért egyet, illetőleg a Hacktivity Kft. 
határidőben nem nyilatkozik, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától 
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
A Hacktivity Kft. deklarálja, hogy az általa kezelt adatokat csak saját hatáskörében, 
a működéséhez szükséges módon használja, azokat harmadik fél számára nem 
továbbítja. 
 
 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
 
Adatkezelési tájékoztató módosítása 
 
A Hacktivity Kft. jogosult arra, hogy a jelen tájékoztatót, a jogszabályi környezetben, 
vagy az adatkezelési tevékenységében bekövetkezett változás esetén módosítsa. 
 
 
Budapest, 2018. május 24. 
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