ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
EXPOSITOR Rendezvényszervező és Marketingtanácsadó Kft. /továbbiakban Expositor Kft./
Az Expositor Kft. kiállításokat szervez, melynek során szolgáltatásokat nyújt a kiállítások tematikájába
tartozó azon cégeknek, melyek az Expositor Kft. korábbi kiállításain kiállítóként vagy látogatóként
már részt vettek, új jelentkezők, illetve az Expositor Kft. társszervezőinek adatbázisában szerepelnek.
A szolgáltatások körébe tartoznak, az aktuális kiállítást érintő tájékoztatók, hírlevelek, jelentkezési
nyomtatványok, továbbá a látogatói elő- és helyszíni regisztráció, melyek során személyes adatok is
lehetnek.
Jelen tájékoztató célja, hogy a személyes adatok érintettje részére tájékoztatást nyújtson az
adatkezelési és adatfeldolgozási folyamatról, mely az www.expositor.hu honlapon folyamatosan
rendelkezésre áll.
Az adatkezelés jogalapja: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS /EU/ 2016/679 sz. rendelete, és a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2018. május 25-i rendelete
I.
Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:
Expositor Kft.
Székhely: 1163. Bp. Rovás u. 28
Telefon: +36 70 703-9721
Email: expositor@expositor.hu
Honlap: www.expositor.hu.
II.
Az adatkezelés célja:
A kiállítókkal és látogatókkal való kapcsolattartás biztosítása, a szerződéskötés, valamint a különféle
szolgáltatások nyújtása, illetve a szolgáltatások ellenértékének kiszámlázása, számviteli bizonylat
kiállítása, továbbá a szerződéssel kapcsolatos követelések érvényesítése.
III.
Az adatok felhasználási köre:
Kizárólag az Expositor Kft. által szervezett kiállításokkal kapcsolatos saját, és társzervezői által
összeállított tájékoztatóinak és hírleveleinek kiküldése, statisztikák készítése
IV.
A kezelt adatok köre:
Vezetéknév, és keresztnév, email cím, levelezési cím, telefonszám, számlázási cím, bankszámlaszám
V.
Adatfeldolgozás:
Az adatfeldolgozó elektronikus úton tárolja a személyes adatokat,
VI.
Adattovábbítás:
A személyes adatok közül vezeték-és keresztnév, a telefonszám és e-mail cím kerülhet továbbításra
az Expositor Kft. által megbízott alvállalkozók részére.

VII.
Adatmegismerésre jogosultak köre:
A megadott személyes adatokhoz az Expositor Kft. munkavállalói és az adott kiállítás társszervezői
férhetnek hozzá. A kiállítók csak saját standjukra érkező látogatók adatait kaphatják meg, és
kötelesek azokat a saját adatkezelési irányelveik szerint feldolgozni.
VIII.
Az érintett helyesbítéshez, törléshez való jogai:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő késedelem nélkül, de maximum 8 napon belül
törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a
megtett intézkedésről, akikkel a személyes adatokat közölték, és a megtett intézkedésről az
adatkezelő tájékoztatja az az érintettet.
IX.
Az adatkezelés irányelvei:
Expositor Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, bármely érintett az az e-mail
címének megadásakor felelősséget vállal azért is, hogy a megadott e-mail címet jogosulatlan ne
vehesse igénybe. Expositor Kft. kijelenti, hogy a mindenkori adatvédelmi jogszabályokat betartja.
X.
Panasztételi jog:
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125. Bp. Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1. 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

