Adatkezelési tájékoztató
a HUPX csoport 2022. évi Partner Party rendezvényéhez kapcsolódóan
A HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 26-28., cégjegyzékszám: 01-10-045666, adószám:
13967808-2-41, elérhetőség: info@hupx.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) jelen adatkezelési
tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”) útján ad tájékoztatást a 2022. évi
Partner Party-jához (továbbiakban: „Rendezvény”) kapcsolódóan megvalósuló adatkezelésről
az érintettek számára.
Jelen tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad
áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)
rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott
fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a hatályos Infotv. 3. § szerinti értelmező
rendelkezésekkel.
Ön, mint érintett bármikor kérhet további részletes tájékoztatást személyes adatainak
kezeléséről, illetve hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti azok helyesbítését, törlését
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint
élhet adathordozhatósághoz való jogával. Tájékoztatjuk továbbá, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
Amennyiben Ön sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait kezeli, vagy
részletesebb tájékoztatást szeretne személyes adatainak kezelése kapcsán, úgy közvetlenül
fordulhat az Adatkezelőhöz a dataprotection@hupx.hu e-mail címre küldött megkeresésével.
Panaszával pedig jogosult közvetlenül is a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9. Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulni, vagy lehetősége van adatainak
védelme érdekében a bírósághoz (törvényszékhez) is fordulni, amely az ügyben soron kívül
jár el.
A továbbiakban a Rendezvénnyel kapcsolatos adatkezelés egyedi sajátosságairól
tájékoztatjuk. Kérjük, hogy mindenképp olvassa el az Adatkezelő honlapján mindenkor
elérhető általános adatkezelési tájékoztató tartalmát is (https://hupx.hu „Adatvédelem”
menüpont), amelyben részletesebb információkat is találhat az Ön érintetti jogairól,
gyakorlásuk módjairól, valamint a jogorvoslati lehetőségeiről!

Az adatkezelés alapjául a regisztráció esetében az érintett előzetes, megfelelő tájékoztatáson
alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgál. Az
Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhassa. A Rendezvényről készülő felvételek esetében az adatkezelés
jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, amely ellen tiltakozásra van lehetőség. A
visszavonásról vagy tiltakozásról való tudomásszerzést követően az Adatkezelő az érintett
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személyes adatait nem kezeli tovább, azokat megsemmisíti, törli, kivéve, ha az érintett kéri az
adatkezelés korlátozását.
1. Rendezvény regisztráció
Az
Rendezvényen
résztvevő
természetes
személy
beazonosítása,
számára
a
részvételhez
kapcsolódó
tájékoztatások eljuttatása és esetleges egyedi igények felmérése.
Adatkezelés célja
Megvalósult regisztráció esetén továbbá az Adatkezelő jövőbeni
azonos rendezvényeinek előkészítése érdekében elektronikus
úton tájékoztatás küldése az eseményt követő 3 évig.
A jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma, betöltött pozíció
Kezelt adatok köre
megjelölése, munkáltató neve, esetleges étkezési preferencia
(vegetáriánus, laktózmentes, gluténmentes).
Az Adatkezelő rendezvényére meghívott és regisztráló
Érintettek köre
személyek.
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a GDPR 9. cikk
Adatkezelés jogalapja (2) bekezdés a) pontja szerinti, megfelelő tájékoztatáson alapuló,
önkéntes és határozott érintetti hozzájárulás.
Adattárolás
Az
adatkezelési
cél
megvalósulásáig
vagy
érintett
határideje
hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés módja
Elektronikusan.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás A beazonosítás és kapcsolattartás érdekében szükséges
elmaradásának
személyes adat szolgáltatása (név, munkáltató neve, betöltött
lehetséges
pozíció és e-mail cím) a regisztráció feltétele. Az esetleges
következményei
további adatszolgáltatás elmaradása a regisztrációt nem érinti.
Automatizált
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem
döntéshozatal
és
végez profilalkotást.
profilalkotás
Kik ismerhetik meg a
Adatkezelő illetékes munkatársai.
személyes adatokat?
Adattovábbítás
harmadik
országba Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
vagy
nemzetközi részére nem történik.
szervezet részére
2. Rendezvényfelvételek készítése és azok felhasználása

Adatkezelés célja

Kezelt adatok köre
Érintettek köre

A Rendezvény megörökítése, valamint utókommunikációja
érdekében fotók és videók készítése majd publikálása a HUPX
csoport offline és online külső és belső felületein (elsősorban
social média csatornáin, illetve a csoport weboldalain
(www.hupx.hu; www.hudex.hu; www.ceegex.hu).
Az érintettről készült álló és mozgó kép és hangfelvétel.
Rendezvényen résztvevők.
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Az Adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos
Adatkezelés jogalapja érdeke, amelyre vonatkozóan az Adatkezelő az érdekmérlegelési
tesztet elvégezte.
Adattárolás
Az adatkezelési cél megvalósulásáig.
határideje
Adatkezelés módja
Elektronikus.
Adat forrása
Érintettől felvett adat.
Automatizált
Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem
döntéshozatal
és
végez profilalkotást.
profilalkotás
Kik ismerhetik meg a
Adatkezelő illetékes munkatársai.
személyes adatokat?
Adattovábbítás
harmadik
országba Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
vagy
nemzetközi részére nem történik.
szervezet részére
3. Hírlevél feliratkozás
A hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket az
Adatkezelő honlapján (www.hupx.hu „Adatvédelem” menüpontban) elérhető Adatvédelmi
szabályzatunk tartalmazza.
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