ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2019. ÉVI GOURMET FESZTIVÁL KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRÓL
A rendezvény látogatónak lehetőségük van a közönségszavazás keretében a legjobb ételre és a legjobb étteremre leadni a szavazatát.
A leadott szavazatokkal kapcsolatban a Szervező (mint adatkezelő) szükségszerűen személyes adatokat kezel, melyről a jelen
tájékoztatóban nyújtunk bővebb információkat.
Az adatkezelő
Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget hrsz. 23796/58,
cégjegyzékszám: 01- 10-049598, telefon: +36 (1) 372 0681, e-mail: hello@sziget.hu, webcím: www.szigetfestival.com/hu), mint
„Szervező”
Az adatvédelmi tisztviselő személye: Csáky Dániel; Postacím: H-1033 Budapest, Hajógyári-sziget hrsz:23796/58.; Telefonszáma:
+3613720664; E-mail: dpo@sziget.hu
Az adatkezelés célja: azaz a szavazók személyes adatait azért tároljuk, hogy megbizonyosodjunk róla, egy Facebook account-ból
ténylegesen csak egy szavazat érkezett egy-egy ételre, illetve kiállítóra, így kívánjuk megőrizni a közönségszavazás tisztaságát, illetve
ezáltal elősegíteni a korrekt értékeléseket.
Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a szavazó, mint érintett
hozzájárulása.
A szavazó a szavazata leadásával elfogadja a jelen adatkezelési tájékoztatót, és önkéntes hozzájárulását adja személyes adatainak
kezeléséhez. A szavazó bármikor jogosult kérni a személyes adatainak törlését a dpo@sziget.hu e-mail címen. A Szervező a személyes
adatokat anonimizálja (lásd. a törlésnél leírtakat).
A kezelt személyes adatok köre: Facebook ID (azaz Facebook azonosító, amely egy számsorból áll), Facebook profil szerinti név, a
Facebook profil szerinti fénykép, e-mail cím.
Adatok törlése, az adattárolás időtartama: amennyiben a szavazó a szavazás lezárásáig nem kérte a személyes adatok törlését, a
Szervező a fenti személyes adatokat a rendezvény lezárását követő 1 héten belül anonimizálja, mely ezáltal végleg elveszíti személyes
adat jellegét, és így az érintett szavazó többé közvetlenül nem azonosítható.
Adatfeldolgozók, adattovábbítás: a kezelt adatokhoz az alábbi adatfeldolgozók férhetnek hozzá a Facebook profilhoz kapcsolódó
szavazás technikai lebonyolítása céljából.
-Netpositive Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 2021 Tahitótfalu, Pataksor utca 48., cégjegyzékszám: 13-09104997 E-mail cím: info@netpositive.hu),
-DONE DIGITAL Kft. (1095 Budapest, Gát utca 21. fszt. 1., Cg. 01-09-977186, adószám: 23766866-2-43)
-FRONTSIDE Számítástechnikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (székhely: 2735 Dánszentmiklós, Irsai út 85.; Cégjegyzékszám:13 09
104428; Adószám:13548274-2-13).
Harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére adattovábbítás nem történik.
Jogok, panasz, jogorvoslat: a szavazó jogosult a személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, melyre az adatkezelő 30 napon
belül, írásban ad választ. A szavazó kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést, ahogy azt is, az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha milyen adatkezelés folyamatban van. A szavazó
kérheti személyes adatainak törlését. Amennyiben a szavazó szerint a Szervező, mint adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, úgy kérjük, forduljon elsősorban a Szervező adatvédelmi tisztviselőjéhez a fenti elérhetőségek
valamelyikén. Ennek eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz is
fordulhat.
Automatizált adatkezelést és profilalkotást a Szervező nem végez.
A Szervező általános adatvédelmi szabályzata a www.szigetfesztival.com weboldalon érhető el.

