EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
erőmű látogatás igénybevétele érdekében szükséges kapcsolattartási adatok kezeléséhez

A Jelentkező az erőmű-látogatási programra történő regisztrációval tudomásul veszi, hogy
azzal jogosult a SZÉPHŐ Zrt. által meghirdetett programon történő részvételre. Annak
érdekében, hogy a SZÉPHŐ Zrt. az általa vállalt vezetett erőmű látogatás a Jelentkező
számára az elvárt élményt nyújtsa, a program megszervezése érdekében szükséges a
kapcsolattartás. Az ehhez szükséges adatok nélkül például előfordulhat az, hogy a
meghirdetett időpontban túljelentkezés miatt a biztonságos látogatói létszámkeret betelik,
így az azon felüli Jelentkezők nem értesülhetnek erről, és velük új időpont sem egyeztethető
le.
A programon való részvétel érdekében megadott kapcsolattartási adatokat a program
lezárását követő napon a SZÉPHŐ Zrt. törli.
Adatkezelő: SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság • Székhely: 8002 Székesfehérvár, Honvéd utca 1. • Cg. szám: 07-10-001064
• Adószáma: 111103413-2-07 • Email cím: ugyfelszolgalat@szepho.hu • Adatvédelmi
tisztviselő neve és elérhetősége: Kóródi Ügyvédi Iroda (személyesen eljár: dr. Kóródi Balázs);
0670/385-3051
Az adatkezelés célja, a folyamat leírása: Az Adatkezelő a programra jelentkezőkkel való
kapcsolattartás érdekében kezeli az adatokat, annak érdekében, hogy a vállalt szolgáltatást
megfelelő időben és minőségben nyújtsa.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám
Az adatkezelés jogalapja: a SZÉPHŐ Zrt. által vállalt, és a Jelentkező által igénybe venni kívánt
szolgáltatás (szerződés) teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b/ pont)
Adatfeldolgozó/egyéb címzett: Az adatok továbbítására nem kerül sor jelen adatkezeléssel
összefüggésben.
Az adatkezelés időtartama: a program befejezését követő napon az Adatkezelő törli az e
célból megadott kapcsolattartási adatokat.
Az Ön jogai:
Hozzáféréshez való jog, melynek keretében a megadott elérhetőségeken keresztül,
tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, illetve kinek továbbítottuk
azokat, a tájékoztatást a lehető legrövidebb időn belül, de egy hónapon belül, vagy nagy
terjedelmű igény esetén 3 hónapon belül megadjuk,
Helyesbítéshez való jog, mely alapján bármikor kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes
adatát (pl. e-mail cím változás esetén), a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül
elvégezzük,
Törléshez való jog, mely alapján a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban bármikor
kérheti, hogy töröljük személyes adatait, melyet egy hónapon belül megteszünk.

Korlátozáshoz való joga alapján a fentiek szerinti helyesbítésig, a törlés, vagy tiltakozás iránti
kérelmének elintézéséig kérheti az adatainak korlátozását, mely esetben a tároláson kívül
semmilyen műveletet nem végezhetünk azokon.
Az adathordozhatósághoz való joga alapján Ön kérheti, hogy az Ön által, hozzájárulása
alapján, vagy a szerződés megkötése érdekében rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy arra, hogy a
továbbítást mi megtegyük az Ön kérésére,
Jogorvoslathoz való joga alapján Ön jogai védelme érdekében, és adatkezeléssel kapcsolatos
panaszával kapcsolatban az alábbi fórumokhoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36
(1) 391-1410, honlap: www.naih.hu) vagy lakóhelye szerint illetékes Törvényszék
Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi
rendelet).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
A SZÉPHŐ Zrt. általános adatkezelési tájékoztatója a www.szepho.hu/adatvedelem oldalon
tekinthető meg.

