Az Expositor Kft.
Adatkezelési Szabályzata
1. Az adatkezelő neve:
Expositor Kft.
2. Az adatkezelő telephelyének címe:
1146 Budapest, Dózsa György út 1.
3. Elérhetőség:
expositor@expositor.hu
4. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a regisztrálók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása
alapján az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken és a rendezvények internetes
honlapjain regisztrálók esetében.
5. Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes
hozzájárulása
6. A kezelt adatok köre:
A. Valamennyi regisztráló esetében az általa a regisztráció során kötelezően
megadott adatok (cégnév, név, telefon, e-mail)
B. Valamennyi regisztráló esetében a regisztráló döntése alapján megadott egyéb
adatok (cím, számlázási cím, kreditpont kiadáshoz szükséges kamarai számok)
7. Az adatkezelés célja:
A. A regisztráló által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének
célja a regisztrációval lehetővé tett kiállítási és konferencia részvételek azonosítása,
hírlevélben a rendezvényekről további információ szolgáltatása.
B. A regisztráló önkéntes döntése alapján megadott adatok estében a regisztráló
azonosítása, számára számla, ill. kreditpont kiadása.
Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a regisztráló előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén ad át az Adatkezelő. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény
alapján kötelező adattovábbításokra.
8. Az adatkezelés időtartama:
- A regisztráló által kötelezően és önkéntes döntése alapján megadott adatok
esetében mindaddig jogosult az Adatkezelő az adatokat kezelni, amíg regisztráló
önkéntes döntése alapján ez irányú kifejezett nyilatkozatával az adat kezelését meg
nem tiltja. A Regisztráló ez irányú önkéntes döntése alapján, a törlési igényének
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

9. A személyes adatok törlése:
A törlési igényét a Regisztráló a regisztrált e-mail címéről email-ben a
office@expositor.hu email címre küldheti, vagy a hírlevelekben az erre vonatkozó
törlési link igénybevételével kezdeményezheti. Adatkezelő a törlési igény
beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat
10. Adatfeldolgozó megnevezése:
proaction Hungaria Kft.
11. Adatfeldolgozó címe:
1014 Budapest, Dísz tér 16.
12. Adatbiztonsági intézkedések:
Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a
székhelyén, illetve az adatfeldolgozóinál találhatók meg.
13. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan
módosítsa, ez esetben kötelezettséget vállal arra, hogy a www.expositor.hu
honlapon, a honlap kezdő oldalán tájékoztatja a regisztrálókat az Adatkezelési
Szabályzat módosításának tényéről és a módosítás időpontjáról
14. A Regisztrálók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adatai kezeléséről a regisztráló tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő
kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen
célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet az általa
regisztrált email- címéről e-mailben az expositor@expositor.hu email címre kell
eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A Regisztráló kérheti
adatai törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
15. Jogérvényesítési lehetőségek:
Jogérvényesítési lehetőségek: regisztráló a jogérvényesítési lehetőségeit a fentebb
hivatkozott adatvédelmi törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja,
vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Regisztráló Adatkezelővel a jelen
Adatkezelési Szabályzattal összefüggésben az expositor@expositor.hu elérhetőségen
tud kapcsolatba lépni.

