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Az Event Europe Kft. 

(székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3.; cégjegyzékszám: 01-09-350888) 

Titokvédelmi feltételei és tájékoztatója a személyes adatok védelméről 
 

Tisztelt az Event Europe Kft.-vel szerződő Fél! Elkötelezettek vagyunk az adatvédelem iránt, így különösen 
fontosnak tartjuk a GDPR (2016/679. sz. Európai Adatvédelmi Rendelet) szabályainak megfelelést. Az 
alábbiakban tájékoztatjuk Önöket, mint velünk szerződő jogi személyt és szolgáltatásaink esetleges jogi 
személy megrendelőjét a jogviszonyunkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezésekről. 

1) Titokvédelem 
A Felek és valamennyi tulajdonos, tisztségviselő, munkavállaló, megbízott, alvállalkozó, közreműködő (a 
továbbiakban együtt: „Titoktartásra kötelezettek”) kötelesek a másik Fél üzleti titkát megőrizni.  
 
Ha a felek az információt nem minősítik kifejezetten másképp, a másik Fél vagy bármely Titoktartásra 
kötelezett számára a Féllel létrejövő szerződés előkészítésével, megkötésével, teljesítésével, módosításával 
illetve megszűnésével összefüggésben átadott vagy ismertté vált, a Féllel és/vagy a felek között létrejövő 
szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ (ideértve a szóbeli közlés útján megismert információkat és 
a felek magatartásától függetlenül megismert információkat is) az adathordozótól és a megjelenési formától 
függetlenül a felek üzleti titkának minősülnek. A felek a Titoktartásra kötelezettekre is kiterjedően, időbeli 
korlátozás nélkül vállalják, hogy a másik Fél üzleti titkát annak megismerésére jogosulatlan személlyel nem 
közlik, ilyen személy számára nem teszik hozzáférhetővé, nem hozzák nyilvánosságra, nem reprodukálják, 
kivéve, ha ehhez a másik Fél előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult, vagy  erre a másik Fél, illetve a 
Titoktartásra kötelezett jogszabály alapján köteles, azzal, hogy ilyen esetben a felek kötelesek erről a másikat 
előzetesen tájékoztatni. 
 
A felek felelnek azért, hogy alkalmazottaik, alvállalkozóik, közreműködőik a másik Fél üzleti titkát kizárólag 
a Szerződés teljesítése céljából feltétlenül szükséges mértékig ismerjék meg és használják fel. A Felek felelnek 
azért, hogy a Titoktartásra kötelezettek a titokvédelmi rendelkezéseket megtartsák. 
 
A Felek kötelesek a titoktartási kötelezettségét a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben általa igénybe 
vett megbízottakra, alvállalkozókra, közreműködőkre is kiterjeszteni a velük megkötésre kerülő 
szerződésekben. A Felek és a Titoktartásra kötelezettek kötelesek mindazon alkalmazottaikkal, természetes 
személy közreműködőikkel, akik a másik Fél üzleti titkát megismerhetik, a jelen pont szerinti feltételeknek 
érdemben megfelelő írásbeli titoktartási nyilatkozatot aláíratni, azt megőrizni és kérésre a másik Félnek 
bemutatni.  
 
Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha az Event Europe Kft. a szerződéskötés tényét 
referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében harmadik személlyel közli. 
 
2) Személyes adatok védelme 
Az Event Europe Kft. kötelezettséget vállal az 2012. évi CXII. tv-ben (Info. tv.), illetve Európai Általános 
Adatvédelmi Rendeletben (2016/679. sz. Európai Parlamenti és Tanácsi rendelet) rögzített 
kötelezettségeiknek a maradéktalan teljesítésére.  
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Az Event Europe Kft. a Féltől átvett adatokat kizárólag a Féllel létrejövő szerződésben meghatározott célra 
használhatja fel, azokkal kizárólag olyan műveleteket végezhetők, amelyek a létrejövő szerződés szerinti 
tevékenység ellátáshoz szükségesek. A Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a személyes adatokat 
harmadik személyeknek átadni tilos, amely alól kivételt képeznek az Event Europe Kft. munkavállalói, 
megbízottjai és a felek között létrejövő szerződés teljesítésében létrejövő további személyek.  
 
Felek a köztük létrejövő szerződés együttműködés során az átadott személyes adatoknak a védelmét a lehető 
legmagasabb fokon kívánják biztosítani. Az érintettek személyes adatainak a védelme a felek közös érdeke, 
amelynek a biztosítása iránt a felek a köztük létrejövő szerződésben foglaltakon túl is kötelesek minden olyan 
védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi 
szint egymással arányban van. 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

HÍRLEVÉLHEZ  
 

A(z) Event Europe Kft. elkötelezett, hogy a személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok, különösen a 
2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet („GDPR”) szabályai maradéktalanul érvényesüljenek. 

E tájékoztató („Tájékoztató”) célja, hogy a(z) Event Europe Kft. hírlevelére regisztráló természetes személyeknek a 
hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés körülményeiről átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást 
nyújtson. Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, és esetleges kérdéseit, kérelmeit az alább feltüntetett 
elérhetőségek valamelyikén küldje meg. 

Adatkezelő adatai 
  
Név: Event Europe Kft. 
Székhely: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. 
Cégjegyzékszám: 01-09-350888 
Honlap: http://eventeurope.eu/ 
Email: info@eventeurope.eu 
  
  

 

1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre 

A(z) Event Europe Kft. tevékenységére, szolgáltatásaira vonatkozó hírlevelek küldése az erre a regisztrált természetes 
személyek részére.  

 

A fenti cél érdekében kezelt adatok köre:  

- név (család és utónév),  
- email cím,  
- telefonszám 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a hírlevél feliratkozáskor megadott hozzájárulás. 
A hozzájárulás bármikor visszavonható az info@eventeurope.eu email címen vagy az adatkezelő fenti elérhetőségei 
valamelyikén. Felhívjuk a figyelmet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az adatkezelés visszavonás 
időpontjáig tartó jogszerűségét. 
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2. Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat a hírlevél szolgáltatás fennállásáig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. 

3. Személyes adatok megosztása 

A kezelt személyes adatok átadhatók más személyek részére („címzettek”). Címzettek lehetnek közhatalmi szervek, 
hatóságok vagy más közhatalmi feladatot ellátó szervek, illetve bíróságok, akik részére a személyes adatok átadása jogi 
kötelezettség teljesítése céljából szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]. 

Címzettek lehetnek továbbá olyan harmadik személy adatfeldolgozók, amelyek szerződés alapján az Adatkezelő 
nevében kezelnek személyes adatokat. A(z) Event Europe Kft. kizárólag olyan adatfeldolgozóval szerződik, aki vagy 
amely megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelme érdekében.  

A hírlevélek küldése érdekében az Adatkezelő nem osztja meg a személyes adatokat harmadik személy 
adatfeldolgozóval. 

A hírlevélküldés érdekében kezelt személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem 
továbbítjuk. 

4. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokban részletezettek szerint a személyes adatok kezelésével összefüggésben – 
bizonyos feltételek fennállása esetén – Ön jogosult: 

- személyes adatokhoz hozzáférést kérni; 
- személyes adatok helyesbítését vagy kiegészítését kérni; 
- személyes adatok törlését kérni; 
- személyes adatok kezelésének a korlátozását kérni; 
- visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását; 
- panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál; illetve 
- bírósághoz fordulni. 
5. Jogorvoslat 

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön személyes adatainak adatkezelő általi kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, 
úgy jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa 
utca 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Ha a Hatóság nem foglalkozik a panaszával vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos 
eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok 
kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni az illetékes törvényszéken. 


