Budapest Calling - Adatkezelési Tájékoztatás
A kezelt adatok köre és adatkezelési célok
A Honlapon hírlevélfeliratkozással kapcsolatban Veled kapcsolatos adatokat kérhetünk,
valamint a Budapest Calling-al való kommunikációd során is önkéntesen rendelkezésünkre
bocsáthatsz vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhatsz bizonyos adatokat.
Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint
„személyes adat”.
Információt gyűjtünk személyes adataidból (név, email) annak érdekben, hogy
tájékoztathassuk a rendezvényeket érintő releváns információval és marketing anyaggal. A
biztosított személyes adatok és információk belső használatra kerülnek, mely adatok
felhasználása kizárólagosan a Budapest Calling rendezvényeihez köthető.
Hírlevél
A Budapest Calling regisztrációhoz kötött hírlevél szolgáltatást működtet, abból a célból,
hogy te időben értesülhess programjainkról és sose kelljen szomorkodnod egy „sold out”azaz „minden jegy elkelt” felirat miatt. Ha úgy döntesz, hogy regisztrálsz hírlevelünkre, akkor
meg kell osztanod velünk néhány személyes adatodat, mert a szolgáltatást csak ezek
segítségével tudjuk a részedre nyújtani. Az ehhez szükséges adataid a teljes neved, és emailed címed, mely adatokat ezt követően a te kifejezett hozzájárulásoddal kezelünk.
Hírleveleinket a „MailerLite” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül juttatjuk el hozzád,
mely tekintve, hogy külföldön bejegyzett társaság, így a regisztrációd mellett ahhoz is
szükséges hozzájárulnod, hogy adataid harmadik országbeli adatkezelőhöz is továbbításra
kerülhessenek. Hírlevelünkről bármikor leiratkozhatsz a hírlevelek “Leiratkozás”
linkre/feliratra kattintva, mellyel gombnyomásra törlődnek is a rendszerben tárolt adataid.
A Budapest Calling alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli
• A Budapest Calling honlapon vagy felületein való kontakt form kitöltéséből megadott
adatok a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése céljából - név, email cím,
hírlevél feliratkozás státusza
• Promóciók, kampányok és média megjelenések lebonyolítása - az érintett promóció
részvételi feltételei szerint.
• A Budapest Calling Facebook oldal működtetése során kommunikáció a fogyasztókkal,
például a fogyasztóval való informális kapcsolatfelvétel - a fogyasztók kommenteket és
üzeneteket tudnak küldeni a Budapest Callingnak a Facebookon keresztül. Budapest Calling
megválaszolhatja a kérdéseket és a kommenteket, amennyiben ez szükséges.

Az adatkezelés időtartama
Az adatokat a Budapest Calling hozzájárulásod visszavonásáig kezeli; a hozzájárulás
visszavonásának hiányában általában a Veled való kapcsolat megszűnését követően 30 évig
kezeli. Bizonyos adatokat – például olyan adatokat, amelyek a könyvelést alátámasztó iratok
részét képezik, például szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. jegyvásárlás)
vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Budapest Calling köteles a számviteli jogszabályok
alapján 8 évig megőrizni, a hozzájárulásodtól függetlenül. Az adatokhoz a Budapest Calling
munkatársai férhetnek hozzá.
Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
A Budapest Calling weboldalak bizonyos területein használunk sütiket (cookiekat). A sütik
olyan fájlok, melyek információt tárolnak a számítógéped merevlemezén vagy webes
keresőjén. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, ha az oldalunkat
korábban már meglátogattad. A sütik segítenek nekünk megérteni, hogy a weboldal melyik
része a legnépszerűbb, mert látni engedik, hogy látogatóink mely oldalakra lépnek be és
mennyi időt töltenek ott. Ennek tanulmányozásával a weboldalt jobban tudjuk igazítani az
olvasóink igényeihez, és ezáltal még változatosabb felhasználói élményt tudunk nyújtani.
Például a sütik segítségével biztosítani tudjuk, hogy következő látogatásod alkalmával a
megjelenő információk meg fognak felelni ad felhasználói elvárásaidnak.
Mikor felkeresed weboldalunkat, sor kerülhet olyan technikai információk automatikus
gyűjtésére is, melyekből a személyed nem azonosítható. Például egy olyan másik weboldal
neve, mely Téged erre a weboldalra irányított. Ezen információk gyűjtése segítséget nyújt
számunkra a weboldalunk felhasználói által preferált keresési szokások személyes adatok
felhasználása nélkül történő felismerésében. Ezen információk kizárólag belsőleg kerülnek
felhasználásra. A névtelen vagy általános jellegű adatok, melyekből a személyed nem
azonosítható, nem minősülnek személyes adatnak, így nem tartoznak ezen Tájékoztató
hatálya alá.
Beállíthatod a webes keresődet, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy
értesítsen, ha süti érkezik a számítógépedre. Mindegyik webes kereső különböző, így kérjük,
használd a keresőd “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a
Microsoft Internet Explorer esetében, törölheted vagy kikapcsolhatod a sütiket az
“Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatod a biztonsági
beállításaidat. A Budapest Calling honlapja a sütik használatával történő működésre készült,
így azok kikapcsolása hatással lehet a weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja,
hogy annak minden előnyét kihasználd.

A weboldalakon használt cookie-k
• Analitika, követő

• Felhasználó azonosító, session cookie
A Budapest Calling weboldal és a kommunikáció, mely annak használatából és/vagy azon
való regisztrációból származik, mint például a promóciós e-mailek, elektronikus képeket
tartalmazhatnak, melyek web beacon vagy pixel néven ismeretesek. A harmadik fél által
üzemeltetett weboldalakkal kizárólag a Budapest Calling-hoz tartozó oldalak analitikai
mérése érdekében cserélünk sütiket. A web beacon-ok a sütikkel összhangban működnek, és
például a következőkre használhatók fel:
• számlálják a weboldal látogatóit;
• figyelik, ha bármilyen tevékenységet végeztél egy e-maillel kapcsolatban vagy
rákattintottál egy linkre
• következtetni engednek arra, hogy mennyire volt sikeres egy bizonyos értékesítési
kampány;
• megalapozzák, hogy mennyire keltik fel az érdeklődést bizonyos szempontok alapján a
weboldal egyes részei;
• meghatározzák, hogy a hirdetések mennyire vezetnek eredményre az értékesítés terén;
vagy
• segítenek megállapítani, mennyire népszerű egy esemény, és az érdeklődés hogyan oszlik
meg az egyes rendezvények között.
Adatbiztonsági intézkedések
Az információid biztonságát a következő eszközökkel védjük:
• a megadott adatok titkosításával;
• az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink
férhetnek hozzá, akik számára a fent említett célok elérése érdekében szükséges).
Jogaid és jogorvoslati lehetőségeid
Reklámlevelekről bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhatsz a
következő elérhetőségünkön: info@budapestcalling.hu
Amennyiben reklámüzentet kapsz tőlünk e-mailben, emlékeztetni fogunk arra, hogy
bármikor lehetőséged van korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozni.
Kérelmezheted továbbá: (a) tájékoztatást személyes adataid kezeléséről, (b) személyes
adataid helyesbítését, valamint (c) személyes adataid – a kötelező adatkezelés kivételével –
törlését vagy zárolását.
Az adatok megváltoztatásával vagy törlésével kapcsolatos kérésekre 14 munkanap alatt
válaszolunk.
Elfogadod, hogy a leiratkozás kérelme ellenére cégünknek jogában áll megtartani személyes
adataid vagy annak egy részét egy szükséges időintervallumig, hogy a jegyvásárlások céljából
megadott adatok feldolgozásra kerüljenek, valamint a szerződésben megkötött feltételek és
a jogi szabályok teljesüljenek.
Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése

ellen. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530
Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással,
hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen veszélye fennáll. Jogaid megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz. Az
adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az
Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.
Az Adatkezelő neve és elérhetősége
Debre Zoltán E.V. (székhely: 2646 Drégelypalánk, Bem utca 9., Adószám: 67256284-1-32,
cégjegyzékszám: 1297023514).

