
Adatvédelmi tájékoztató
Magyar Vízitúra Konferencia - ’23

HATÁLYOS: 2023. január 1. napjától

Tartalomjegyzék
Preambulum..........................................................................................................................................2

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:.........................................................................................2
Adatbiztonság.......................................................................................................................................2
Konferencia regisztráció.......................................................................................................................3

Az adatkezeléssel érintett személyek köre.......................................................................................3
Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre...........................................................................3
A címzettek köre..............................................................................................................................3
Az adatkezelés célja.........................................................................................................................4
Az adatkezelés jogalapja - Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?............................................4
Köteles Ön megadni az adatait?.......................................................................................................4
Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?...............................................................................................4
Egyéb...............................................................................................................................................5
Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?...................................................................................5
Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe az adatkezelés során?.................................................5
Adatfeldolgozói tevékenység: a regisztráció...................................................................................5

Adatokat tárolja:..........................................................................................................................5



Preambulum
A  Magyar  Vízitúra  Szövetség  (a  továbbiakban:  Adatkezelő)  a  Magyar  Vízitúra  Konferencia

(továbbiakban:  konferencia)  szervezésével  kapcsolatban  az  EU  Általános  2016/679.  számú  Adatvédelmi
Rendelete (a 2016/679/EU rendelet, a továbbiakban: GDPR)  4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak”
minősülő információkat is kezel. Jelen tájékoztató célja, hogy személyes  adatok kezelésével kapcsolatban az
érintetteknek és érdeklődőknek tájékoztatást nyújtson, rögzítse az adatkezelések jogalapját, valamint annak
egyéb körülményeit.

Adatkezelő a GDPR, valamint  az információs önrendelkezési  jogról  és az információszabadságról
szóló  2011.  évi  CXII.  törvény  alapján  a  jogszabályi  rendelkezéseknek  való  maradéktalan  megfelelés
érdekében,  az  előzetes  tájékoztatáshoz  való  jog  biztosítása  érdekében  a  jelen  Adatvédelmi  tájékoztatót
(továbbiakban: Tájékoztató) készítette, amelyet Adatkezelő a székhelyén és a konferencia helyszínén helyez
el, valamint honlapján közzéteszi (www.vizitura-szovetseg.hu) és ott mindenki számára elérhetővé teszi.

A jelen Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól ad tájékoztatást. Tájékoztatónkban információt talál arra vonatkozóan, hogy milyen célokból, milyen
jogalapon és meddig kezeljük a személyes adatait,  illetve kinek továbbítjuk azokat.  Tájékoztatjuk továbbá
azon jogairól, amelyek Önt az adatkezelési tevékenységünkkel kapcsolatban megilletik.

A konferenciával kapcsolatos előzetes információk, a konferencia témája, az előadók és az előadások
címe,  a  konferencia  előadásainak  letölthető  anyagai  és  a  konferenciáról  készült  beszámolók  (pl.  képek,
videók, összefoglalók) – az érintettek hozzájárulása alapján – https://vizitura-szovetseg.hu/vizitura-konferencia
weboldalon keresztül érhetők el az érdeklődők, illetve a résztvevők számára. A beszámolók – az érintettek
hozzájárulása alapján – a Szövetség Youtube és és Facebook oldalán keresztül is elérhetőek.

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:
Magyar Vízitúra Szövetség (MAVITUSZ)
A szervezet nyilvántartási száma: 6 3 3 6 8
A szervezet adószáma: 19351517-1-08
A szervezet lajstromszáma: Pk.60.104/2022.
A szervezet formája: szövetség
A szervezet neve: Magyar Vízitúra Szövetség
A szervezet rövidített neve: Magyar Vízitúra Szövetség
A szervezet székhelye: 9234 Kisbodak, hrsz.050/2.
Képviselő neve: Klemencz Henrik
Elérhetőség: iroda@vizitura-szovetseg.hu

Adatbiztonság
Az Adatkezelő elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, ezért mindent megteszünk annak érdekében,
hogy az Ön személyes adatait  a jogszabályokkal  összhangban kezeljük. Az Adatkezelő az alábbi  elveket
követi  az  általa  végzett  adatkezelések  során:  Az adatokat  jogszerűen kezeljük,  célnak megfelelően  és a
szükséges ideig Vigyázunk az Ön adataira, az adatok biztonságához szükséges jogi,  technikai és szervezési
intézkedéseket alkalmazunk. Segítünk abban, hogy Ön érvényesíthesse az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.



A fenti,  illetve  a  weboldalunkonk  található  elérhetőségeinken  keresztül  biztosítjuk  a  felhasználók
(konferencia résztvevő) számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik
módosítását vagy törlését, illetve egyéb adatvédelmi jogaik gyakorlását.

Harmadik országban (az Európai Unión kívül) adatokat tároló vagy egyéb módon kezelő szervezetek
részére  kizárólag  abban  az  esetben  továbbítunk  személyes  adatokat,  ha  a  megfelelő  adatvédelmi  szint
biztosított (ideértve például: az Európai Bizottság irányadó határozata, ún. „Standard Contractual Clauses”
szerződés-minta alkalmazása, Privacy Shield megállapodásnak történő megfelelés).

Konferencia regisztráció
Az adatkezeléssel érintett személyek köre
Adatkezelő a Magyar Vízitúra Konferenciára regisztráló természetes személyek személyes adatait
kezeli.

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre
Online (regisztrációs linken keresztül történő) regisztráció esetén, az érintett adatok:
neve;
telefonszáma;
e-mail címe;
képviselt szervezet neve
étel intoleranciára vonatkozó adatok;
mely településről érkezik;

Az előadók esetében az érintetteknek
neve;
beosztása, képviselt szervezetének neve;
előadásnak címe;
előadás digitális anyagai;

A jelen pontban foglaltaknak megfelelően kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás érdekében kezeljük az Ön,adatait.
A konferencián  való  részvétel  esetében  az  érintett  nevét,  e-mail  címét,  telefonszámát  annak  érdekében
kezeljük,  hogy  Adatkezelő  a  kötelezettségeiknek  eleget  tehessen,  így  kifejezetten  a  konferencia
lebonyolításához szükséges feltételek megteremtését biztosíthassa a résztvevők számára.

A címzettek köre
Az Adatkezelő kijelenti, hogy az Ön által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat

a mindenkor az aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, adatkezelőként saját maga kezeli.
Az Adatkezelő szervezetrendszerén belül az adatokat a következő munkaköröket betöltő személyek
ismerhetik meg:
 projektmenedzser;
 a projekt szakmai vezetője;
 rendezvényszervező munkatársak.



Az adatkezelés célja
Az  jelentkezés  lebonyolítása,  a  részvétel  biztosítása,  a  konferencia  adminisztrációja  és

kapcsolattartás.  A  konferencián  készült  álló-  és/vagy  mozgókép  megosztása  a  résztvevőkkel  és  az
érdeklődőkkel. A konferencia előadásainak közzététele a résztvevők és az érdeklődők számára. A szövetség,
a  konferencia  és  a  vízitúrázás  népszerűsítése.  A népszerűsítéssel  kapcsolatos  tájékoztató  anyagokban
promóciós célú megjelenés.

Az adatkezelés jogalapja - Milyen jogalapon kezeljük az Ön adatait?
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Infotv. 3. § 7. pont, GDPR 4. cikk 11.pont, GDPR
6. cikk (1) bek. a) pont, GDPR 7. cikk).

Az érintett a hozzájárulást a google regisztrációs linken történő regisztráció esetén elektronikus úton
(a  regisztráció  során,  négyzet  bejelölésével)  adja  meg.  Tilos  a  négyzetet  előre  bejelölni. Az érintett  a
hozzájárulást személyes regisztráció esetén a résztvevői nyilatkozatba foglaltan, annak aláírásával adja meg.
Amennyiben Ön valamely jogi személy vagy egyéb szervezet (például: az Önt foglalkoztató társaság vagy
olyan társaság, amelynek Ön a vezető tisztségviselője) nevében jár el, végzi el regisztrációját, illetve adja le
az  Adatkezelő  szolgáltatásainak  igénybevételére  irányuló  megrendelést,  és  folytat  az  Adatkezelő
szolgáltatásainak igénybevételével  kapcsolatos kommunikációt,  úgy az Ön adatait  az Adatkezelő saját  és
ezen Ön által képviselt fél  (az Adatkezelő Szerződéses partnere, illetve vele szerződést kötni szándékozó
lehetséges partner)  jogos  érdeke  (GDPR 6.  cikk  (1)  f)  pontja)  alapján  kezeli.  A jogos (üzleti)  érdek:  Az
Adatkezelő és a (lehetséges) partnere közötti szerződés létrehozása, szerződésszerű teljesítése.

Mindemellett  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) szerint az információs
társadalommal  összefüggő  szolgáltatás  nyújtására  irányuló  szerződés  létrehozása,  tartalmának
meghatározása,  módosítása,  teljesítésének  figyelemmel  kísérése,  az  abból  származó  díjak  számlázása,
valamint  az  azzal  kapcsolatos  követelések  érvényesítése  céljából  az  Adatkezelő  kezelheti  az  érintett
azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat (ideértve adott esetben az érintett családi
és utónevét) és telefonszámot, e-mail címet. Ezen felül az 

Adatkezelő az Ön adatait a rá irányadó jogi kötelezettségek teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) c) pontja)
is kezeli (ideértve: adójogi- és számviteli kötelezettségek teljesítése).

Köteles Ön megadni az adatait?
Ön  szabadon  dönthet  az  Adatkezelő  szolgáltatásainak  igénybevételével  kapcsolatosan.

Hangsúlyozandó azonban, hogy személyes adatok – Adatkezelő részére történő - rendelkezésre bocsátása
hiányában a Vízitúra Konferencia történő részvételre nincs lehetőség.

Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?
Adatait a rögzítéstől számított 5 évig tároljuk (a Ptk. 6:22. § (1 bekezdés).
Amennyiben az adatai Az Adatkezelőre irányadó adózási kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: annak 
a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év, amelyben az adóról bevallást, adatbejelentést, bejelentést 
kellett volna tenni, illetve bevallás, adatbejelentés, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni (Art. 
78. § (3), 202. § (1) bekezdés).
Amennyiben az adatai az Adatkezelőre irányadó számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek: 8 év 
(Szvtv. 168-169. §). Ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például az 



Adatkezelő és a szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban vagy a 
kiállított számlán szerepelnek.

Egyéb
Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy a személyes adat szolgáltatása szerződéses jogviszony

létrejöttének  előfeltétele,  az  érintett  köteles  a  személyes  adatokat  megadni,  ugyanis  az  adatszolgáltatás
elmaradása esetén a szerződéses jogviszony a felek között nem jön létre (GDPR13. cikk (2) bekezdés e)
pont).

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy egyéb feltételek fennállása esetén, a szerződéses jogalap
tekintetében az Érintettet megilleti az adathordozhatóság joga (GDPR 20. cikk).

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az Érintettet nem illeti meg az a jog, hogy ne terjedjen ki rá
az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ha a döntés az érintett és az
Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges (GDPR 22. cikk).

Kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait?
Adattovábbítás nem történik.

Milyen adatfeldolgozókat veszünk igénybe az adatkezelés során?
Rendezvényszervezéssel megbízott cég:
Futura Élményközpont és Rendezvényház
9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 142.
info@futuramoson.hu
Adószám: 15845742-2-08
Képviseli: 
Adatfeldolgozói tevékenység: rendezvényszervezés

Aktív programok szervezője
Magyar Vízitúra Szövetség (MAVITUSZ)
A szervezet nyilvántartási száma: 6 3 3 6 8
A szervezet adószáma: 19351517-1-08
A szervezet székhelye: 9234 Kisbodak, hrsz.050/2.
Képviselő neve: Fűzfa Zoltán
Elérhetősége: zoli@pisztrangkor.hu

Adatfeldolgozói tevékenység: a regisztráció
Adatokat tárolja:
Google Ireland Limited (Nyilvántartási szám: 368047, Adószám: IE6388047V, Cím: Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Írország)
Adatfeldolgozói tevékenység: adattárolás



Adatfeldolgozói tevékenység: a honlap
Név: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.

Adószám: 25138205-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Elérhetőség: info@ezit.hu
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