
 
Tájékoztató 

a konferenciákhoz, szakmai összejövetelekhez kapcsolódó adatkezelésről 

 

 

A Hajléktalanokért Közalapítvány, mint Adatkezelő az általa szervezett konferenciákra, 

szakmai összejövetelekre jelentkezők és résztvevők esetében a szervezési feladatokhoz 

szükséges mértékben és ideig kezel személyes adatokat. 

 

Az Adatkezelő személye: a Hajléktalanokért Közalapítvány  

 

székhelye: 1067 Budapest, Szobi u. 3. 

tényleges adatkezelés címei: 1067 Budapest, Szobi u. 3. 

képviselője: Lőrincz Norbert 

nyilvántartási száma: 01-01-0003104 

adószám: 18018521-1-42 

internetes elérhetőségei: www.hajlekot.hu  

telefonszám: +36-1-261-77-04 

e-mail: kozalapitvany@hajlektalanokert.hu  

 

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő tevékenységének disszeminálásához kapcsolódó 

konferenciák, műhelyek, képzések és pályázati információs rendezvények (a továbbiakban 

együtt: szakmai összejövetelek) lebonyolítása – beleértve az ezekhez kapcsolódó utánkövető 

tevékenységet is – és speciális igény esetén megfelelő étel vagy akadálymentes közlekedés 

biztosítása. Az utánkövetés e-mailes megkeresés formájában történik, melyre történő 

válaszadás önkéntes.  

 

Adatkezelő a résztvevők által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag adott 

rendezvény megvalósítására használja. 

 

Az adatkezelés elsősorban a résztvevők azonosításához szükséges, valamint ahhoz, hogy a 

résztvevők megkapják a részvételhez kapcsolódó szakmai és technikai információkat, és 

értesüljenek az újabb szakmai összejövetelekről. 

 

A kezelt személyes adatok köre:  

- a résztvevő (Érintett) vezeték és keresztneve, 

- elérhetősége (email és telefon), 

- a rendezvénytől függően: bankszámlaszáma – amennyiben a résztvevő maga fizeti a 

részvételi díjat.  

 

Az adatkezelés céljának megfelelően az Érintett adatszolgáltatása önkéntes.  

 

Az adatkezelés és az adattovábbítás jogalapja: az Érintett hozzájárulása. 

 

Az adatkezelő a szakmai összejövetelek teljes körű koordinációjának, lebonyolításának 

feladatellátása során az alábbi táblázatban összefoglalt adatok csoportját kezeli. A célhoz 
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kötöttség elvének figyelembe vételével minden adatkezelésnek célja és meghatározott jogalapja 

van. 

Adatkezeléssel 

érintett 

folyamat 

megnevezése 

Kezelt személyes 

adatok köre 

Az adatkezelés 

konkrét célja 
Az adatkezelés jogalapja 

Az adatok 

forrása 

Szakmai 

összejövetelre 

történő 

jelentkezés 

név, email, 

telefonszám, 

milyen 

minőségben vesz 

részt (résztvevő, 

előadó, 

szekcióvezető) 

- a résztvevők 

azonosítása 

- a résztvevők számára 

a részvételhez 

szükséges technikai 

információk küldése, 

- a résztvevők 

tájékoztatása újabb 

rendezvényekről 

 

Az érintett hozzájárulása: az 

érintett írásbeli, önkéntes, 

konkrét, tájékoztatáson alapuló, 

egyértelmű hozzájárulását adja 

a személyes adatok 

kezeléséhez. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a.) pontja 

A további szakmai 

összejövetelekről való 

tájékoztatás esetében jogos 

érdek. 

közvetlenül az 

érintettől  

Szakmai 

összejövetelen 

jelen lévők 

részvételének 

igazolása, 

regisztrálása 

név, email, 

telefonszám 

- a résztvevők 

azonosítása 

- adatkezelő 

szerződéses 

kötelezettségének 

teljesítése 

Az érintett hozzájárulása: az 

érintett írásbeli, önkéntes, 

konkrét, tájékoztatáson alapuló, 

egyértelmű hozzájárulását adja 

a személyes adatok 

kezeléséhez. GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a.) pontja 

szerződéses kötelezettség 

teljesítése 

közvetlenül az 

érintettől 

Részvételi díj 

megfizetése – 

magánszemély 

esetében  

bankszámlaszám  

A számviteli bizonylatok 

esetében a számvitelről szóló 

2000. évi hoz C. tv. 169. §-ben 

foglalt jogszabályi 

kötelezettsége 

közvetlenül az 

érintettől 

 

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Érintett az e-mail címének megadásakor 

egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe 

szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel 

összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azon érintett terheli, aki az e-mail címet 

regisztrálta. 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett szakmai 

összejövetelre jelentkezik, vagy az általa megszervezett szakmai összejöveteleken részt vesz. 

 
Az adatkezelés időtartama:  

Az érintett által megadott személyes adatok kezelése a szakmai összejövetel megvalósítását 

követő 5 évig tart. Amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú 

szakmai összejöveteleiről értesítést küldjön az érintettnek, az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig tart az adatkezelés. 

  

Az adatkezelés gyakorlati megvalósulása: 

Adatkezelő a szakmai összejövetelt a honlapján és a közösségi felületén hirdeti meg. 

Amennyiben a részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, Adatkezelő külön 

jelentkezési/regisztrációs lapon teszi lehetővé a jelentkezést. 



A jelentkező a szakmai összejövetel szervezésének szempontjából szükséges adatainak 

kezeléséhez önkéntesen járul hozzá a jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével. 

Adatkezelő az általa meghirdetett szakmai összejövetelen a részvételt előzetes bejelentkezés 

nélkül is lehetővé teszi, amennyiben a szakmai összejövetel nem létszámhoz kötött. 

A korlátozott létszámú szakmai összejövetel esetében az Adatkezelő a jelentkezési lapon erre a 

célra (vagyis visszajelzésre) megadott címen értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról 

vagy elutasításáról.  

 

A személyes adatok kezelésének és tárolásának módja: elektronikusan és papír alapon. 
 

 

Az adatok feldolgozása: Az adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan 

kezeli az adatokat. 

 

Az Adatkezelőnél a Hajléktalanokért Közalapítvány igazgatója, közalapítványi irodavezető, a 

szakmai összejöveteleket szervező szakmai és pénzügyi munkatársak férhetnek hozzá a 

feladataik ellátása érdekében. 

 

Amennyiben valamely szakmai összejövetel esetében, szervezési okokból, harmadik 

szereplőnek történő adattovábbítás történik, arról az érintetteket az Adatkezelő külön 

tájékoztatja. 

 

 


