EAGT Gestalt Konferencia
2019. szeptember 19-22.
A Magyar Gestalt Egyesület (cím: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., nyilvántartási hatóság: Fővárosi Bíróság,
nyilvántartási szám: 01-02-0010812, e-mail: elnokseg@gestalt.hu) továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő)
által üzemeltett http://gestaltconference2019.com/ domain alatt elérhető Weboldal (továbbiakban:
Weboldal) információs tartalommal összefüggő szolgáltatás keretében megvalósított regisztrációval Ön
(továbbiakban: Felhasználó kifejezett hozzájárulását az alábbi
Adatkezelési tájékoztató
keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:
I.
II.
III.

a)

Adatkezelő: Magyar Gestalt Egyesület (cím: 1146 Budapest, Zichy Géza u. 5., nyilvántartási hatóság:
Fővárosi Bíróság, nyilvántartási szám: 01-02-0010812, e-mail: elnokseg@gestalt.hu)
Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat a 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:
a) Jegyvásárlás, regisztráció a rendezvényre
b) Regisztráció workshop tartására
c) Ösztöndíj kérelem az European Association for Gestalt Therapy –hoz
d) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
Jegyvásárlás, regisztráció a rendezvényre
1. Kezelt adatok köre a vásárlás kapcsán: név, email cím, cím, számlázási cím, telefonszám, speciális
étkezési igény, IP cím. Student esetén képzési intézmény neve, székhely (város), ösztöndíj
kérelem. Workshopokra történt jelentkezések.
2. A jegyvásárlással (a jegy kifizetését követően) létrejön a felhasználói profil (My account), amely a
rendezvény munkacsoportjaira történő jelentkezést, valamint a rendezvényről történő
tájékoztatást és a tájékozódást szolgálja. A profilban a jelszó és az e-mail címből a felhasználónév
automatikusan generálódik, a jelszó az első belépést követően módosítandó. A jelszó titkosított
lenyomatát tárolja csak a rendszer.
3. Adatkezelés célja: az EAGT (European Association for Gestalt Therapy) Gestalt Konferencia
(továbbiakban: Rendezvény) lebonyolítása, a Weboldalon elérhető információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül
- a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
- jegyvásárlás;
- a felhasználó profiloldalának létrehozása és fenntartása;
- a felhasználó által generált tartalmak tárolása;
- esetleges vásárlói panaszok kezelése;
- Rendezvény lebonyolítása.
4. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: az Üzemeltető a regisztráltak nevét továbbítja az EAGT
számára; a rendezvényre regisztrált személyek számára a regisztráltak névsora és választott
munkacsoportja nyilvános, a felhasználók személyes profiljukba (My account) a Weboldalra
belépve láthatják ezeket az információkat.
5. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A jegyvásárláshoz kapcsolódóan az
adatkezelés az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és
2003. évi XCII. törvényeken alapul.
6. Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
7. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
- a jegyvásárláshoz kapcsolódó adatkezelés időtartama 8 év,
- a profilban (My account) szereplő adatok a rendezvényt követő 30 napon belül automatikusan
törlésre kerülnek.
- szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a Felhasználó Weboldalon
kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik
személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;

- az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.
8. Az Üzemeltető a Weboldal működésével és a rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkat
rendszerüzenetek formájában küldi meg a megadott e-mailcímre.
b) Regisztráció workshop tartására
Azok az érintettek, akik jegyet vásároltak, és ezzel regisztráltak a Rendezvényre, jelentkezhetnek
workshop(ok) tartására is.
9. Kezelt adatok és információk köre: prezentáció címe, típusa, prezentálók száma, résztvevők
minimum és maximum száma, részvétel előfeltétele, a workshop és az ahhoz szükséges
körülmények bemutatása, az előadó neve, neme, email címe, országa (származási és jelenlegi),
foglalkozása, legmagasabb végzettsége, Gestalt practice level, Is there any relevant accreditation,
Former participation on Gestalt conference, bemutatkozás, prezentáció bemutatása, background
of the experience, Harward referencing, a perezentáció célja és várható eredményei, conflict of
interest related to the workshop, violation of any law or ethical standard of practice in your
profession.
10. Adatkezelés célja: az EAGT Gestalt Konferencia (továbbiakban: Rendezvény) lebonyolítása,
workshop tartására történő jelentkezések kezelése, a Weboldalon elérhető információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül
- a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
- workshop tartására regisztrálás;
- a felhasználó által generált tartalmak tárolása;
- Rendezvény lebonyolítása.
11. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal: az Üzemeltető a workshop tartására regisztráltak adatait
és a workshopok jellemzőit továbbítja az EAGT számára; a rendezvényre regisztrált személyek
számára a workshopot tartó regisztráltak szakmai információi, bemutatkozása és a workshop
jellemzői nyilvános.
12. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
13. Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
14. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
- az Üzemeltető a rendezvény lebonyolítását követő 5 év elteltével törli a workshopok
jellemzőire vonatkozó információkat, valamint a workshopot tartó regisztráltak adatait.
- szankciós jelleggel: előzetes figyelmeztetés nélkül, amennyiben a Felhasználó Weboldalon
kifejtett aktivitása visszaélésszerű, jogszabályba ütközik, illetve az Üzemeltető vagy harmadik
személy jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti;
- az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően
haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.
15. Az Üzemeltető a Weboldal működésével és a rendezvénnyel kapcsolatos fontos információkat
rendszerüzenetek formájában küldi meg a megadott e-mailcímre.
c) Ösztöndíj kérelem
Azok az érintettek, akik jegyet vásároltak, és ezzel regisztráltak a Rendezvényre ösztöndíj .
16. Kezelt adatok és információk köre: név, email cím, telefon, ország, város, Skype name, igényelt
összeg, kérelem indoka.
17. Adatkezelés célja: a Rendezvényen történő részvételhez anyagi támogatás nyújtása.
18. Adattovábbítás: az Üzemeltető az ösztöndíj igényeket továbbítja az EAGT számára elbírálás
céljára.
19. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
20. Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
21. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
- az EAGT a Rendezvény lebonyolítását követő 5 év elteltével törli a vonatkozó információkat,
valamint az igénylők adatait tekintettel a szervezet elszámolási és könyvelési
kötelezettségeire;
- az Üzemeltető a rendezvény lebonyolítását követően törli az adatokat;
- az ösztöndíj nyújtását megelőzően az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem
beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli a profilt.
22. Az Üzemeltető az ösztöndíjjal kapcsolatos fontos információkat rendszerüzenetek formájában
küldi meg a megadott e-mailcímre.

d) A Rendezvényen készülő kép- és hangfelvételek
23. A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre
kerülhetnek, és amely felvételek a nagy nyilvánosság számára hozzáférhető módon kerülnek
felhasználásra. Amennyiben nem kíván a felvételeken szerepelni, kérjük viselje a regisztrációs
pontnál elhelyezett NO PHOTO kitűzőt!
24. Amennyiben a későbbiek folyamán kívánja hozzájárulását visszavonni, megteheti azt a jelen
adatkezelési tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken, azonban kérjük, hoyg vegye figyelembe,
hogy az adatkezelő jogosult lehet a hozzájárulás visszavonását figyelmen kívül hagyni 679/2016 sz.
Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően.
25. Adatkezelés célja: a Rendezvény dokumentálása, a Rendezvényről történő tájékoztatás,
marketing.
26. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
27. Adatkezelés időtartama, adatok törlése:
- az Üzemeltető a felvételeket nyilvánosságra hozza, és legfeljebb 50 évig tárolja és a GDPR 89.
cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból;
- amennyiben ez jogszerű, az érintett kérelemére az Üzemeltető a kérelem beérkezését
követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli, vagy az érintett ún.
kikockázásával módosítja a felvételt.
IV.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az
adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért
az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási
szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés
teljes folyamata során. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisok naptári naponként egy
alkalommal kerülnek mentésre, és 7 napig kerülnek az egyes mentések megőrzésre.
V.
Az Üzemeltető Magyarország területén, Webonic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14.,
webonic@webonic.hu, részletek: http://letoltes.webonic.hu/adatvedelem.pdf) székhelyén található
szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.
VI.
Adatfeldolgozó: Salesautopilot Kft. (1024 Budapest, Félemelet 4., Margit krt. 31-33., 5829 Egyéb
szoftverkiadás ) , számlázz.hu (üzemeltető: KBOSS.hu Kft., adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám:
13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b), és a webszerkesztő egyéni vállalkozó
(Szlafkai Éva, 66853699-1-31 (adószám), 136564UA (szig.sz.), 2851 Környe, Kisfaludy köz 1.)
VII.
Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.
VIII.
A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha
- az adatkezelés bármely okból jogellenes;
- az adatkezelés célja megszűnt;
- a törlést bíróság vagy hatóság elrendelte;
- a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az
adattörlést jogszabály nem zárja ki.
IX.
Érintetti jogok és jogorvoslati lehetőségek
A) Tájékoztatáshoz fűződő jog
1. Az Üzemeltető a felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a felhasználóra vonatkozó, a szolgáltatással
összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
2. Jogszabály felhatalmazása alapján megkereshetik az Üzemeltetőt tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Üzemeltető a megkereső szerv részére amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.
3. A tájékoztatás jogának gyakorlása csak a GDPR 14. cikk (5) bekezdésében foglalt esetekben tagadható
meg.
4. Az Érintettek kérésre megtekinthetik az Üzemeltető rájuk vonatkozó adatkezeléseinek nyilvántartását
a GDPR 30.cikkének (1) bekezdése alapján.
B) A hozzáférés joga

1. Az Üzemeltető az Érintett igényére visszajelzést ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést biztosít a személyes
adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az
Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó garanciákról.
3. Az Üzemeltető az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre az Érintett
rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért a Üzemeltető az adminisztratív
költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be
a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
C) A helyesbítéshez és törléshez való jog
1. Az érintett kérésére az Üzemeltető indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, valamint az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett erre
irányuló kérése esetén biztosítja a hiányos személyes adatok kiegészítését.
2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre, vagy az adatainak direktmarketing célú felhasználása ellen tiltakozik;
d) az érintett személyes adatainak kezelése jogszerűtlen;
e) a személyes adatokat az Üzemeltetőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
3. A jelen pontban foglalt jogok korlátozására csak a GDPR-ban írt kivételek fennállása esetén
kerülhet sor.
D) Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett kérelmére az Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, ha
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
E) Az adathordozhatósághoz való jog
Tekintettel arra, hogy az érintett nehézség nélkül hozzáfér az adathoz, ezért az Üzemeltető az
adathordozhatóságot nem biztosítja.
F) A tiltakozáshoz való jog
Az Üzemeltető nem kezel adatot közérdekű célból vagy jogos érdekből, illetve nem végez profilalkotást,
így az érintettnek nincs tiltakozási joga.

G) Automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az Üzemeltető nem alkalmaz sem automatizált döntéshozatali eljárást, illetve nem végez olyan
profilalkotáson alapuló döntéshozatalt, amely az érintettre nézve joghatással bír, vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érinti.
X.
Az Üzemeltető minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről,
tiltakozásról vagy korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Üzemeltető
tájékoztatást ad e címzettekről.
XI.
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét
bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát,
tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az
adatkezelési hozzájárulást nem érintik.
XII.
Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi
Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,
www.naih.hu).
XIII.
A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása
érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából
adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a
felhasználót anonim módon azonosítani. Alkalmazott cookie-k:
- belépési adatok tárolása oly módon, hogy a mentett jelszó nem visszanyerhető;
- 24 perc időtartamú és/vagy a böngésző bezárásáig session cookie a profilba történő belépés
azonosítására;
- Weboldal látogatottságára vonatkozó adatok gyűjtése (Google Analytics).
A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges.
XIV.
Naplózás: az Üzemeltető hibakereséshez, a visszaélések megakadályozása, a szolgáltatás teljesítése és
működésének ellenőrzése érdekében, valamint statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot
követően törli a következő adatokat:dátum, IP cím, böngésző technikai azonosító jelzése, operációs
rendszer és használt eszköz típusa, látogatott oldal.
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