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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

A jelen tájékoztató célja, hogy Ön megtudhassa, hogy a Hungarian Business Leaders Forum („Társaság” vagy „HBLF”) hogyan kezeli 
az Ön személyes adatait, amennyiben Ön igénybe veszi a Társaság alábbi szolgáltatását: „HBLF 30. Jubileumi gála” 

Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen alapon és meddig kezeljük a személyes 
adatait, illetve kinek továbbítjuk azokat. Tájékoztatjuk továbbá azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel 
kapcsolatban megilletik. 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat és amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése 
vagy kérése van, forduljon hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeinken: 

Hungarian Business Leaders Forum 
székhely: 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3/18.,  
Adatvédelmi kapcsolattartó: Kovács-Cövek Hajnalka, ügyvezető igazgató 
Elérhetőség: hblf@hblf.hu  

1. Mit teszünk az Ön adatainak védelméért? 

Társaságunk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Ön személyes 
adatait a jogszabályokkal összhangban kezeljük. Társaságunk az alábbi elveket követi az általa végzett adatkezelések során: 

ü Csak jogszerűen kezelünk személyes adatot. 
ü Csak célhoz kötötten, takarékosan és korlátozott ideig kezelünk személyes adatot. 
ü Vigyázunk az Ön személyes adataira. 
ü Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait. 

2. Milyen esetekben kezeljük az Ön személyes adatait 

2.1. Eseményen való részvétellel kapcsolatos biztonsági célú adatkezelés 

Miért kezeljük az Ön adatait? Amennyiben Ön az általunk szervezett eseményen vesz részt, szükségünk van az Ön egyes 
személyes adatai kezelésére, hogy Ön beléphessen az esemény helyszínére. 

Milyen alapon kezeljük az Ön 
adatait? 

Az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] Ön az 
adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja. 

Köteles Ön megadni a 
személyes adatait? 

Amennyiben Ön úgy dönt, hogy személyes adatait nem adja meg, az adatokat a TEK-nek nem 
tudjuk továbbítani, így Önt az esemény helyszínére a biztonsági szolgálat nem fogja tudni 
beengedni, így az eseményen nem fog tudni részt venni. 

Milyen adatokat kezelünk 
pontosan? 

az Ön családi és utóneve, személyi azonosító jele, születési helye és dátuma, édesanyja családi 
és utóneve, munkáltatója neve, pozíciója, telefonszáma, e-mail címe 

Mennyi ideig tároljuk az Ön 
adatait? 

Az adatokat az esemény időpontjáig tároljuk. 

Kinek továbbítjuk az Ön 
személyes adatait? 

Az adatokat a Terrorelhárítási Központ (1101 Budapest, Zách u. 4.) részére továbbítjuk. 

3. Milyen jogai vannak az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban? 

Hozzáférés Bármikor visszajelzést kérhet tőlünk arról, hogy az Ön személyes adatinak kezelése 
folyamatban van-e. Kérdést tehet fel az adatkezelés céljáról, arról, hogy milyen személyes 
adatait kezeljük, kinek továbbítjuk az adatait és meddig kezeljük azokat. 
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Helyesbítés Ön kérheti, hogy az általunk pontatlanul nyilvántartott személyes adatait helyesbítsük és a 
hiányosan nyilvántartott adatokat kiegészítsük. 

Törlés Ön kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, ha 

- a személyes adatra már nincs szükség az általunk közölt adatkezelési célhoz; 
- Ön visszavonta az adatkezeléshez adott hozzájárulását és más alapon nem 

kezelhetjük az adatait;  
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs olyan jogszerű ok, amely alapján 

folytathatnánk az adatkezelést;  
- jogellenesen kezeltük az Ön személyes adatát;  
- a személyes adatokat jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell. 
Korlátozás Ön kérheti személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, amennyiben 

- vitatja a személyes adatok pontosságát arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, 
hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, 
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi 

igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, 

hogy a Társaság jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekeivel 
szemben. 

Tiltakozás Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés alapja 
a HBLF jogos érdeke. Erről bővebb információt találhat a jelen Tájékoztató „Milyen alapon 
kezeljük az Ön adatait” részében. 

Mire számíthat, ha kérelemmel fordul hozzánk? 

Adatkezeléssel kapcsolatos megkeresését, kérelmét a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül megválaszoljuk. 
Igazolható esetekben a határidőt további 1 hónappal meghosszabbíthatjuk, amelyről értesítjük Önt.  

Amennyiben Ön az általunk végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, panaszt 
nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 
1363 Budapest, Pf. 9.; https://naih.hu/, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. Emellett keresetet nyújthat be az illetékes bíróságnál, a 
pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 


