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Kérjük, hogy amennyiben hozzájárul a személyes adatok adatvédelmi előírásoknak megfelelő Nakama & Partners általi
kezeléséhez, a következő nyilatkozat aláírásával jelezze ezt felénk.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el és a kifejezett
hozzájárulását nem adja meg, a kapcsolattartás rajtunk kívülálló okból ellehetetlenülhet.

ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a Nakama & Partners Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Nakama
& Partners” vagy „Adatkezelő”) Adatkezelési Tájékoztatóját megismertem és az abban foglaltakat elfogadom.
Jelen Nyilatkozat aláírásával kifejezetten és önkéntesen hozzájárulok az alább megadott személyes adataim az
Adatkezelő által kapcsolattartás céljából történő rögzítéséhez és kezeléséhez a mindenkor hatályos Adatkezelési
Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. Jelen Nyilatkozat a Nakama & Partners mindenkor hatályos
Adatkezelési Tájékoztatójának elválaszthatatlan részét képezi.
Név:
E-mail cím:
Telefonszám:
Számlázási cím
Dátum:
Aláírás:
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen adatkezelési tájékoztató a „Rakonczai Piano Live” elnevezésű esemény kapcsán a Nakama & Partners tudomására
jutott, feldolgozott személyes adatokra vonatkozó adatkezelését tartalmazza. A Nakama & Partners mindenkor hatályos és
az adatkezelés részletes módját tartalmazó Adatkezelési Tájékoztatója megtalálható az Adatkezelő 1016 Budapest, Derék
utca 2. szám alatti székhelyén és a https://nakama.hu/ oldalon is.
1. Adatkezelő: Nakama & Partners Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1016 Budapest, Derék utca 2.;
Cégjegyzékszám: 01 09 289247; Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; Adószám: 25439362-2-41;
képviselik: Rogán-Gaál Cecília Ágnes ügyvezető és Sarka Katalin ügyvezető).
2. Mi jogosítja fel az Adatkezelőt az adatok kezelésére? A Nakama & Partners adatait az Ön önkéntes hozzájárulása
alapján kezeli, amit a jelen nyilatkozatnak a kitöltésével és aláírásával ad meg az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdésének a) pontja alapján. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Számviteli tv.] ami jogi kötelezettséget
teremt az adatok kezelésére [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont].
3. Milyen adatokat kezelünk?
Adat

Miért?

érintett neve

az érintettel való kapcsolatfelvételhez

e-mail-cím

a rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetésekhez, visszaigazoláshoz

telefonszám

a rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetésekhez, visszaigazoláshoz

számlázási cím

számla kiállítása

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a személyes adatait közvetlenül az érintettől vesszük fel. A megadott adatok
valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.
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4. Milyen célból kezeli a Nakama & Partners az adatokat? Az Adatkezelő általi rendezvény szervezése, lebonyolítása,
koordinálása és ellenőrzése, beleértve a számviteli kötelezettség teljesítését, a vendégek nyilvántartását és a statisztikai
célú elemzések készítését is. Minden ilyen adatkezelésről az érintetteket a hozzájárulásuk megadását megelőzően
tájékoztatja a Nakama & Partners.
5. Meddig kezeli a Nakama & Partners az adatokat? Az érintett önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig, de
maximum a rendezvényt követő 1 (egy) évig. Az érintett a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
bármikor visszavonhatja. Az adatkezelési határidő lejártát követően a Nakama & Partners az adatokat megsemmisíti, az
elektronikusan kezelt adatokat visszaállíthatatlanul törli. Ha bármely jogi kötelezettség (például bírósági eljárás) folytán
az adat őrzési időt meghaladó kezelése szükséges, akkor az Adatkezelő az adatot a jogi kötelezettség fennállásáig kezeli.
Az érintett hozzájárulásának visszavonását írásban a 1016 Budapest, Derék utca 2. postacímen, vagy a
hello@nakama.hu e-mail-címen kérheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
6. Kik ismerhetik meg az adatokat? A címzettek elérhetőségi adataihoz (név, e-mail cím vagy telefonszám) azok a
személyek férhetnek hozzá, akik a feladat ellátását végzik vagy felveszik a kapcsolatot az érintettel, továbbá a jelzett
panaszok kezelését végző munkatársak. Az adatokat megismerhetik továbbá az adatokat konkrét eljárásban a törvény
alapján arra feljogosított szervezetek, személyek, így a rendvédelmi szervek (például: rendőrség, katasztrófavédelem),
ügyészség, bíróságok annyiban és olyan mértékben, amely a megkeresésük, jogszabályban előírt kötelezettségük céljának
megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.
7. Vesz-e igénybe adatfeldolgozót a Nakama & Partners? A Nakama & Partners adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
8. Az adatkezelés során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések: A Nakama & Partners a személyes adatokat,
dokumentumokat a belső kezelésben is kizárólag az adatok védelmének biztosítása mellett teszi hozzáférhetővé a 6.
pontban megjelölt személyek számára. A Nakama & Partners a papíralapon és az elektronikusan kezelt adatokat az
előírt adatvédelmi követelményeknek megfelelően semmisíti meg az őrzési idő lejártával.
9. Milyen jogok illetik meg?
9.1. Tájékoztatás kérése: A Nakama & Partners az adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás kérésére – erre irányuló
kérése esetén írásban – minden kért információt közöl Önnel. A tájékoztatás iránti kérelmekre a Nakama & Partners
legkésőbb 30 napon belül válaszol. Egyes esetekben – például bűncselekmények megelőzése, vagy nemzetbiztonsági
érdekek miatt – törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást a Nakama & Partners-nek meg kell tagadnia.
9.2. Hozzájárulás visszavonása: Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül jogosult visszavonni
azonosító adatai megadásával. Ez azonban nem érinti a visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.
9.3. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése: Ön kérheti az adatának helyesbítését. Ez azt jelenti, hogy ha rossz,
nem valós adatát kezeli a Nakama & Partners, akkor kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését. A
módosítani kért adat valóságát alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy Ön kérheti az adat módosítását. A
Nakama & Partners csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit. Ha
nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Nakama & Partners az adatot nem helyesbíti, csak
megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytele. A helyesbítésről vagy megjelölésről
az érintetett értesítjük.
9.4. Az adat törlésének, zárolásának kérése: Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti adatainak a törlését. Kérelmére a
Nakama & Partners az Ön adatait törli. Az adatok törlésére csak akkor nem kerül sor, ha az adatok kezelésére szükség
van jogi kötelezettség vagy közérdekű feladat teljesítéséhez, vagy az Ön vagy mások létfontosságú érdekeinek
védelméhez vagy a Nakama & Partners vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez. Ön kérheti, hogy a
Nakama & Partners korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az Ön adatait nem fogjuk felhasználni,
azokat csak tároljuk. Az Ön adatainak kezelését akkor korlátozzuk, ha Ön >Vitatja, hogy az általunk kezelt adatok
pontosak, de még ellenőriznünk kell az adatai pontosságát, >Ellenzi, hogy adatait töröljük, és kéri azok megőrzését,
>Igényli, hogy adatait megtartsuk, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni. A törlésről vagy
zárolásról értesítjük.
9.5. Tiltakozás az adatkezelés ellen: Tekintettel arra, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, ezért a tiltakozása
valójában az adatok törlése iránti kérelemnek minősül.
$2

!
10. Hova fordulhat jogai védelmében? Javasoljuk, hogy először a Nakama & Partners-t keresse meg panaszával, hogy azt
kezelni tudjuk: (1016 Budapest, Derék utca 2., hello@nakama.hu; +36 1 617 8953). Fordulhat továbbá a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530
Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu. honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.
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