ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a 2019. március 26-án tartott SAJTÓTÁJÉKOZTATÓVAL kapcsolatos adatkezelésről

Az adatkezelés leírása
A piaci bevezetésre kerülő első alkalmazáscsomag nyilvános bemutatóját 2019. március 26. napján, kedden, délelőtt 10 órakor
tartjuk a New York Palace szálloda Rossini különtermében (1073 Budapest, Erzsébet körút 9-11.), ahol egy üzleti reggeli
keretein belül a tisztelt Befektetők, valamint a meghívott sajtóorgánumok képviselői megismerhetik a SET GROUP Nyrt
„Jövőteremtő” üzletágának első termékét, annak lényegi elemeit, várható funkcióit. Az Ön látogatásához előzetes regisztráció
szükséges az alábbi személyes adatok megadásával (lásd. lent). A sajtótájékoztatón videofelvétel készül.

Az adatkezelő

SET GROUP Nyrt. (Postacím: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; E-mail cím: adatvedelem@setnyrt.com; Telefonszám:
+36 1 614 5045; Honlap: www.setnyrt.com)

Az adatkezelés jogalapja
Az Ön önkéntes hozzájárulása (EU Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben
valamely természetes személy regisztráció útján jelzi, hogy részt kíván venni a sajtótájékoztatón, és ennek során megadja a
nevét, telefonszámát és az e-mail-címét, azzal hozzájárul ahhoz, hogy a sajtótájékoztatón történő részvétele érdekében a SET
GROUP Nyrt. a megadott személyes adatait kezelje, valamint róla kép –és hangfelvétel (video) készüljön. Az adatkezelés
önkéntes, de adatainak megadása hiányában Ön nem tud a sajtótájékoztatón részt venni. Ha Ön nem szeretné, hogy Önről

videofelvétel készüljön, kérjük, ezt a rendezvény kezdetéig jelezze nekünk!
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja annak biztosítása, hogy a részvételi szándékát jelző regisztráló a sajtótájékoztatón részt vehessen, a
résztvevők nyilvántartása, létszám (mivel korlátozott) megállapítása és a sajtótájékoztatóra történő belépési jogosultság
ellenőrzése, valamint a rendezvényt megelőző kapcsolattartás. A sajtótájékoztatón készült kép – és hangfelvételeket a SET
GROUP Nyrt. saját weboldalán és Facebook oldalán a befektetői érdekek előmozdítása, tevékenységének népszerűsítése
érdekében közzéteszi, felhasználja.

A kezelt személyes adatok köre

A résztvevő neve, e-mail-címe, telefonszáma, a szervezet, sajtóorgánum neve, amelynek képviseletében részt vesz. A
sajtótájékoztatóról kép – és hangfelvétel készül, így az Ön képmását, hangját rögzíthetjük.

Az adatkezelés időtartama
Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, mely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulásának visszavonása esetén adatait töröljük. Egyebekben a regisztráció során megadott személyes adatait a
rendezvényt követően töröljük (kivéve, ha Ön kifejezetten hozzájárul további megkeresésekhez, hírlevelekhez, erről külön
tájékoztatást nyújtunk). Hozzájárulását az alábbi email-címre küldött levelében vonhatja vissza:
adatvedelem@setnyrt.com. A videofelvételek törlése: a rögzítést követő 5 év után.

Hozzáférésre jogosultak, adatfeldolgozók, adattovábbítás

Adatait kizárólag a SET GROUP Nyrt. sajtótájékoztató lebonyolításáért és a felvételek felhasználásáért felelős munkatársai
ismerhetik meg. Adatfeldolgozók a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések kapcsán: SET GROUP Nyrt. (Postacím: 1026
Budapest, Hűvösvölgyi út 27.) - webszerver és levelező szerver üzemeltetése.
Jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása
céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet tőlünk adatot,
vagyis az ilyen hatósági megkeresésnek kötelesek vagyunk eleget tenni. Harmadik országba és nemzetközi szervezet részére
nem továbbítunk adatot.

Az Ön jogai, jogorvoslat, panasz

Ön a GDPR szerint alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet (melyet legkésőbb
30 napon belül adunk meg), kérheti azok helyesbítését (kivéve jellegénél fogva a videofelvétel), törlését, vagy az adatkezelés
korlátozását, illetve automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a SET GROUP
Nyrt. tagolt, széles körben használt, géppel is olvasható formátumban az Ön számára átadja. Bizonyos esetekben (pl.
közvetlen üzletszerzési, direktmarketing cél) Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Jogorvoslat, panasz
Amennyiben Ön szerint a SET GROUP Nyrt. megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor
kérjük, forduljon elsősorban hozzánk a fenti elérhetőségeken. 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 fordulhat. /Egyebekben az Infotv. 14-23. § és a GDPR 15.,
17.,18., 21. cikkei irányadók./
Automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást a SET GROUP Nyrt. nem végez.

