
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
HYGGE RENDEZVÉNYEK

A  Hygge Hungary Zrt.,  mint adatkezelő az általa szervezett rendezvények és események során megvalósuló adatkezelésekkel
kapcsolatos tényekről – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint
az  Európai  Parlament  és  a  Tanács  2016/679  számú  Rendelete  (GDPR)  rendelkezéseire  figyelemmel  –  az  alábbi  előzetes
tájékoztatást adja.

Adatkezelő adatai

Hygge Hungary Zrt.
székhely: 1093 Budapest Fővám tér 11-12.
cégjegyzékszám: Cg.01-10-046751
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
e-mail cím: info@group42.hu 
telefon: +36 (30) 920 920 1
www.hygge.hu 

1. Rendezvények / események regisztrációja és lebonyolítása során megvalósuló adatkezelések

Amennyiben Ön, mint érintett („Érintett”) részt kíván venni valamely Hygge által szervezett rendezvényen vagy eseményen, az
alábbi adatok megadásával regisztrálnia szükséges. 

Adatkezelés célja Adatkezelés
jogalapja

Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

A Hygge által  szervezett  rendezvények,
vagy  események  zártkörűségének
biztosítása,  a  részvevő  Érintettek
számának  korlátozása  és
azonosíthatósága. 

Érintett hozzájárulása név, e-mail cím az  Érintett  hozzájárulásának
visszavonásáig,  de  legfeljebb  a
rendezvény  /  esemény
megrendezésétől  számított  24
óráig

A regisztráció  során megadott  személyes  adatok  kezeléséhez  adott  hozzájárulás  visszavonását  az  Érintett  bármikor
jogosult kérni a Hygge events@hygge.hu e-mail címén. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló,
a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Igénybevett     adatfeldolgozók

A  Hygge  a  rendezvények  /  események  lebonyolításához  külső  szolgáltatók  segítségét  is  igénybe  veszi,  amelyek
adatfeldolgozóként járnak el a személyes adatok kezelése tekintetében. 

Esemény megnevezése Név Elérhetőség Adatfeldolgozói Feladat
- - - Rendezvényszervezés és 

lebonyolítás

Valamennyi  rendezvény /  esemény lebonyolításában (regisztrációs  felület  programozása)  közreműködik  a Superlab Bt.  (1102
Budapest, Ónodi utca 13. 4. em. 16.)

2. Fénykép és videofelvétel készítése

A Hygge  által szervezett  rendezvények és események során fényképek és videófelvételek készülhetnek a Hygge, valamint az
általa szervezett rendezvények népszerűsítése és dokumentálása céljából, amelyen Ön is szerepelhet. 

Ön a rendezvényen  /  eseményen való részvétellel  hozzájárul  ahhoz,  hogy Önről  fénykép és videófelvétel  készüljön,  továbbá
ahhoz,  hogy  azokat  a  Hygge  kizárólag  a  saját  weboldalain  illetve  közösségi  oldalakon  (Facebook,  Instagram,  Vimeo,
Youtube/Google, valamint hírlevelében (Mailchimp)* megjelentesse, felhasználja a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel
és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Ön ezekért ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt nem támaszthat
a Hygge-vel szemben.

Adatkezelés célja Adatkezelés
jogalapja

Kezelt adatok köre Adatkezelés időtartama

A  Hygge,  valamint  a  Hygge  által
szervezett  rendezvények  vagy
események  népszerűsítése  és
dokumentálása.  

Érintett
hozzájárulása,
amelyet  az  adott
rendezvényen történő
részvétellel ad meg a
megfelelő  előzetes
tájékoztatás
ismeretében 

Fénykép  és
videofelvétel

az  Érintett  hozzájárulásának
visszavonásáig,  de  legfeljebb  a
rendezvény  /  esemény
megrendezésétől  számított  10
évig

A Hygge a fényképek és videófelvételek elkészítéséhez szakemberek közreműködését veszi igénybe, amelyek nevéről és címéről
a rendezvény helyszínén adunk felvilágosítást. 
___________________



* A hivatkozott közösségi oldalak adatkezelésére vonatkozóan az alábbiakban található részletes tájékoztatás: Facebook: www.facebook.com/business/gdpr Instagram:
www.facebook.com/business/gdpr Vimeo:  www.vimeo.com/privacy Youtube/Google:  www.policies.google.com/privacy/frameworks?hl=hu Mailchimp:
www.mailchimp.com/help/about-the-general-data-protection-regulation

Tájékoztatjuk Önt, hogy nincs szükség az Ön hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához
nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén, valamint tömegfelvétel estén, amikor az ábrázolás módja nem egyéni, a
felvétel összhatásában örökít meg a nyilvánosság előtt lezajlott eseményeket.

Amennyiben Ön nem szeretné, hogy Önről fénykép, illetve videófelvétel készüljön, a rendezvény helyszínén a belépéskor ezt az
igényt jelezheti a szervezők felé, és egy, a Hygge által biztosított „No Photo” matricát ragaszthat a ruhájára. Erre a későbbiekben is
bármikor lehetősége van a rendezvény során. Ebben az esetben Önről nem készül felvétel. 

Önnek továbbá joga van visszavonni a fénykép, illetve videófelvétel felhasználásához adott hozzájárulását ezirányú kérésének a
Hygge  events@hygge.hu e-mail címére történő megküldésével. A Hygge  ebben az esetben 5 munkanapon belül törli az Önre
vonatkozó felvételeket. A videófelvétel törlésére vonatkozó igény a videó közzétételétől számított 30 napon belül gyakorolható az
ezzel együtt járó indokolt költségek megtérítése mellett. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét. 

Az Ön személyes adataihoz kizárólag a jelen Adatkezelési  Tájékoztatóban megjelölt  adatfeldolgozó(k) és az adtakezelő azon
munkatársai férnek hozzá, akik a rendezvények / események szervezését és lebonyolítását, illetve a fényképek és videófelvételek
elkészítését  végzik.  Az  adatkezelő  és  az  adatfeldolgozó(k)  minden  szükséges  technikai  intézkedést  megtesznek  az  adatok
biztonságos kezelésével kapcsolatban. Automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást az adatkezelő nem végez. 

AZ ÖN JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:

Ön  bármikor  jogosult  tájékoztatást  kérni  a  személyes  adatainak  kezeléséről  és  a  jogai  gyakorlásáról  az  adatkezelő  fenti
elérhetőségein.  Ön  a  GDPR  alapján  hozzáférést  kérhet  személyes  adataihoz,  kérheti  azok  helyesbítését,  törlését,  vagy  az
adatkezelés korlátozását.

Ön vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes
adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt megsértése esetén
az illetékes törvényszékhez,  a fővárosban a Fővárosi  Törvényszékhez is fordulhat.  A pert  az érintett  -  választása szerint  -  a
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Az  érintetti  jogokról  és  jogorvoslati  lehetőségekről,  valamint  a  Hygge  további  adatkezeléseiről  a  Hygge  Adatkezelési
Tájékoztatójában  tájékozódhat,  amely  a  Hygge  székhelyén,  valamint  a  https://hyggeshop.hu/pages/adatkezelesi-tajekoztato
oldalon érhető el. 
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