ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ A SEFAG ZRT. ÁLTAL A KÖZJÓLÉTI EGYSÉGEK NAPI MŰKÖDÉSE SORÁN
KÉSZÍTETT KÉPFELVÉTELEKRŐL, A FELVÉTELEK HONLAPON, FACEBOOK-OLDALON ÉS ÚJSÁGBAN
TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy a közjóléti egységek napi ügymenete, működése során a SEFAG Zrt. (a továbbiakban:
Társaság) mint Adatkezelő, fényképfelvételeket készít, mely felvételeken a közjóléti egységek látogatói
felismerhetőek lehetnek. A fényképeket a Társaság a saját honlapján, újságában és facebook oldalain fogja
közzétenni. Jelen rendezvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
2:48. §-a szerinti tömegrendezvénynek számít. A Ptk. 2:48. §-a szerint:
„(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása
szükséges.
(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel
felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.”
Amennyiben ezen tevékenysége során a Társaság harmadik fél személyes adatát kezeli (így különösen az
érintett neve, tevékenységével kapcsolatos adatok, képmása), úgy Társaság minden esetben részletes
tájékoztatásban részesíti az érintetteket és a fényképfelvétel elkészítése előtt minden esetben felhívja az
érintettek figyelmét a fénykép készítésére.
Amennyiben nem szeretné, hogy a fényképfelvételeken a képmása felismerhető legyen, ezt a
rendezvényre való belépéskor a szervezőknek jelezze, ebben az esetben egy megkülönböztető jelzést fog
kapni, melynek segítségével az elkészült fényképekről utólagosan felismerhetetlenné fogja tenni képmását
az Adatkezelő.
Lehetőség van az utólagos tiltakozásra is, melyet a honlapon is megtehet az adatvédelmi tisztviselő felé.
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135554/2017.
adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése,
ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek készítése és felhasználása
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Ptk. 2: 48 § (1) és (2) bekezdése
adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-135555/2017.
adatkezelés célja: a Társaság arculatának és brandjének marketingtevékenységgel történő erősítése,
ezzel összefüggésben rendezvényeken készített fényképfelvételek megjelentetése kiadványokban és
elektronikus felületeken (honlap, FB oldal)
kezelt adatok köre: az érintett hang- és képmása, az érintettel kapcsolatba hozható egyéb adatok
adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a Ptk. 2: 48 § (1) és (2) bekezdése
adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, korlátozását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
Adatkezelő megnevezése:
Adatkezelő rövidített neve:
Adatkezelő cégjegyzékszáma:
Adatkezelő székhelye:

SEFAG Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
SEFAG Zrt.
Cg.14-10-300060
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.

Telefon:
Adatkezelő e-elérhetősége:
Adatkezelő képviselője:

+36-82-505-100
titkarsag@sefag.hu
Barkóczi István vezérigazgató

Adatvédelmi tisztviselő:
E-mail cím:

Horváth Hajnalka
adatvedelem@sefag.hu

Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
Az egyes adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozókat és
adattovábbítások címzettjeit a Társaság Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

