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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az Optimum Solar Zrt. (a továbbiakban: OS Zrt.) által szervezett Optimum Solar 

Partnerségben a jövőért elnevezésű online konferencia résztvevőinek előzetes 

regisztrációja során, illetve a fenti konferencia rögzítésével összefüggésben kezelt 

személyes adatokat az OS Zrt. a természetes személyeknek a személyes adatok 

kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR Rendelet), valamint az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény rendelkezései alapján az alábbiak szerint kezeli. 

 

Adatkezelő 

Optimum Solar Zrt.  

Bejegyzett székhely: 6500 Baja, Gesztenye utca 2.   

 

Adatvédelmi kérdésekben fordulhat:  

• e-mail cím: adatvedelem@optimumsolar.eu 

• telefonszám: telefon: +36-30-568-6315 

• levelezési cím: 6500 Baja, Gesztenye utca 2. 

 

Az érintettek köre és a kezelt adatok köre 

A résztvevők (Érintett) által a regisztráció során megadott adatok: név, e-mail cím, 

beosztás, cégnév, telefonszám. 

A konferenciával kapcsolatosan kezelt egyéb adatok: az OS Zrt. által szervezett 

online konferencia előadása rögzítésre kerül. Amennyiben a konferencián részt vevő 

Érintett az előadó vagy más, konferencián részt vevő személy felé kérdést vagy 

megállapítást intéz, az Érintett hangja a felvétel következtében rögzítésre kerül. 

 

Az adatfeldolgozás jogalapja 

Ezen információk ismeretében a regisztrációban részt vevő személy (Érintett) 

kifejezett hozzájárulása (GDPR Rendelet 6. cikk (1) a) pontja). Az erről szóló 

nyilatkozatot a jelölőnégyzet bejelölésével kell jelezni. 
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Az adatfeldolgozás célja és ideje 

Az OS Zrt. az adatokat a résztvevők azonosítása és a jövőben hasonló témában 

tartandó konferenciákra szóló meghívók küldése céljából ellenőrzi. Az adatokhoz 

kizárólag a konferencia szervezéséért felelős csapatban dolgozó kollégák férhetnek 

hozzá. Az adatkezelés során az OS Zrt. nem alkalmaz adatfeldolgozót. Az adatkezelő 

az adatokat a jogviszonyból eredő esetleges igények érvényesíthetőségéig, illetve 

legfeljebb öt évig kezeli. 

Az érintett erről szóló, külön jelölőnégyzetben megadott hozzájárulása esetén a 

konferencia szervezésével és az Érintettekkel történő kapcsolattartás céljából 

kezelt adatokat az OS Zrt. marketing célokra is használja.  

 

Adattovábbítás 

Az OS Zrt. az adatokat nem továbbítja harmadik személyeknek. 

 

Adatbiztonsági intézkedések 

Az OS Zrt. az elektronikusan rögzített személyes adatokat saját szerverein 

használja, más cég szolgáltatásait ilyen tárolásra nem veszi igénybe. Az OS Zrt. 

megfelelő intézkedéseket tesz a személyes adatok védelmének biztosítása 

érdekében, többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy megváltoztatás ellen. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog 

Az érintett az alábbiakban felsorolt kapcsolattartási ponton, "Adatkezelő" 

megnevezéssel írásban tájékoztatást kérhet az OS Zrt.-től: 

• milyen személyes adatokat kezel, 

• milyen jogalapon, 

• milyen célból, 

• milyen forrásokból származnak, 

• mennyi ideig, 

• hogy személyes adatainak feldolgozása még folyamatban van-e, 

• kinek, milyen okból és milyen személyes adatokhoz biztosított hozzáférést, 

illetve kinek továbbította személyes adatait. 

Ön jogosult továbbá az OS Zrt-nél tárolt személyes adatainak másolatára. 
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Az OS Zrt. az érintett kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, a kérelemben 

megadott elérhetőségre küldött válaszlevélben. Amennyiben a kérelmet 

elektronikus úton küldi meg az OS Zrt.-nek, akkor az OS Zrt. válaszlevelét is - 

lehetőség szerint - elektronikus úton kapja meg. Kérjük, jelezze, ha a válaszlevelet 

más csatornán keresztül szeretné megkapni. 

 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett írásban, az "Adatkezelőként" feltüntetett elérhetőségen kérheti az OS 

Zrt.-től személyes adatainak (pl. neve, e-mail címe, beosztása, ha az megváltozott) 

módosítását vagy helyesbítését. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az OS 

Zrt.-nek, akkor az OS Zrt. válaszlevelét is - lehetőség szerint - elektronikus úton 

kapja meg. Kérjük, jelezze, ha a válaszlevelet más csatornán keresztül szeretné 

megkapni. 

Az OS Zrt. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül indokolatlan késedelem nélkül 

teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségre címzett válaszlevélben 

értesítést küld. 

 

Törléshez való jog ("elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett írásban kérheti az OS Zrt.-től személyes adatainak törlését, az 

"Adatkezelő" alatt felsorolt elérhetőségen. 

Az OS Zrt. a törlési kérelmet elutasítja, ha a személyes adatok tárolására jogszabály 

kötelezi. Amennyiben a személyes adatra ilyen követelmény nem vonatkozik, az OS 

Zrt. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, és 

erről a kérelemben megadott elérhetőségre küldött válaszlevélben értesítést küld. 

Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az OS Zrt. részére, akkor az OS Zrt. 

válaszlevelét is - lehetőség szerint - elektronikus úton kapja meg. Kérjük, jelezze, ha 

a válaszlevelet más csatornán keresztül szeretné megkapni. 

 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett az "Adatkezelő" alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül írásban 

kérheti, hogy az OS Zrt. korlátozza az adatkezelést a jogszabályban meghatározott 

esetekben. Korlátozás esetén az OS Zrt. csak a személyes adatot tárolhatja, egyéb 

adatkezelési tevékenységre csak a korlátozást kérő hozzájárulásával, jogi igény 

előterjesztése miatt vagy közérdekből kerülhet sor. 
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Az adatkezelés korlátozása iránti kérelem akkor nyújtható be, ha: 

• Ön úgy véli, hogy az Ön adatai nem pontosak, vagy 

• Ön úgy véli, hogy az OS Zrt. jogellenesen kezelte az Ön adatait, de Ön nem kéri 

adatai törlését, 

• Ön jogi igényének érvényesítése vagy védelme miatt igényli az adatkezelést, 

de az OS Zrt.-nek már nincs szüksége ezekre az adatokra. 

Az OS Zrt. a kérelmet legfeljebb 30 napon belül indokolatlan késedelem nélkül 

teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségre címzett válaszlevélben 

értesítést küld. Amennyiben a kérelmet elektronikus úton küldi meg az OS Zrt. 

részére, akkor az OS Zrt. válaszlevelét is - lehetőség szerint - elektronikus úton kapja 

meg. Kérjük, jelezze, ha a válaszlevelet más csatornán keresztül szeretné megkapni. 

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Az érintett az adatkezelés időtartama alatt írásban, az "Adatkezelő" alatt 

feltüntetett kapcsolattartási adatokon keresztül értesítheti az OS Zrt.-t arról, hogy 

személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását vissza kívánja vonni. A 

hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok OS Zrt. általi, visszavonás 

előtti kezelésének jogszerűségét. 

Az OS Zrt. a visszavonás beérkezését követően a személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törli, és erről a nyilatkozatot tevő személyt az általa megadott 

elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg 

az OS Zrt. részére, akkor az OS Zrt. válaszlevelét is - lehetőség szerint - elektronikus 

úton kapja meg. Kérjük, a bejelentésben jelezze, ha a válaszlevelet más csatornán 

keresztül szeretné megkapni. 

 

Jogorvoslat 

Ha az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi 

előírásoknak, kezdeményezheti az OS Zrt. adatvédelmi eljárásának felülvizsgálatát 

az Adatkezelőnél, vagy bírósághoz fordulhat. 

Ezen túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tett 

bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet azzal az indokkal, hogy a 

személyes adatok ellenőrzésével kapcsolatos jogok gyakorlása során jogsértés 

történt, vagy annak közvetlen veszélye áll fenn. 
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A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

• székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

• levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5. 

• telefon: 06-1-391-1400 

• telefax: 06-1-391-1410 

• e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 

 


