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Positive Health & Care Kft. 

TÁJÉKOZTATÓ 

Rendezvények részvételi feltételeiről, valamint a rendezvényen készülő fénykép- és 
videófelvétel felhasználásával kapcsolatos személyesadat-kezelésről 

Adatkezelő neve: Positive Health & Care Kft. 

Adatkezelő elérhetősége: hello@positive.hu 

Adatkezelő képviselője: Horváth Krisztina Ildikó 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: hello@positive.hu 

Érvényes: 2022. november 1-jétől 

I. Részvételi feltételek a Positive Health & Care Kft. által szervezett szemináriumokon, 
workshopokon.  

(1) A Positive Health & Care Kft. térítés ellenében szemináriumokat, workshopokat szervez.  

(2) A rendezvényeken történő részvétel regisztrációhoz kötött.  

(3) A rendezvényekre a meghirdetett weboldalakon – 
https://egeszsegugyimarketingszeminarium.hu/ – keresztül regisztrálnak a felhasználók. 
(4) A regisztráció során megadott e-mail-címen tartja Társaságunk a kapcsolatot a 
jelentkezőkkel.  

(5) A részvételi díj teljesíthető átutalással.  

Átutalásos fizetés estén a regisztrációban megadott számlázási adatokra állítja ki a 
Positive Health & Care Kft.a részvételi díjról szóló díjbekérőt, melyet a regisztrációban 
megadott e-mail-címre küld el. A teljesítést (rendezvényt) követően a részvételi díjról 
Társaságunk számlát állít ki. 

(6) A számlázási adatokat a rendezvény kezdetéig áll módjában a regisztrálónak 
módosítani.  

(7) Számlázással kapcsolatos kérdésekben a hello@positive.hu címen kérhetnek a 
regisztrálók tájékoztatást.  

(8) A rendezvénnyel kapcsolatos kérdésekben az hello@positive.hu címen kérhetnek a 
regisztrálók tájékoztatást. 

(9) Térítéses rendezvény esetén a regisztrációt jogkövetkemény nélkül lemondani a 
rendezvény előtt legfeljebb 10 (tíz) naptári nappal, kizárólag írásban lehet, az 
hello@positive.hu címre küldött levélben. 10 (tíz) naptári napon belüli történő lemondás 
esetén a regisztráló a részvételi díj 50%-át köteles a szolgáltatónak megfizetni. A 
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rendezvényt megelőző 48 órán belül a regisztráló a részvételi díj 100%- át köteles a 
szolgáltatónak megfizetni. 

 (10) A rendezvényeken fénykép- és videófelvétel készül. Amennyiben az Érintett ezeken 
felismerhetővé válik, az adatkezelésről a következő pontban (II.) tájékoztatjuk. A 
fotódokumentáció Társaságunk jogos érdeke alapján történik.  

(11) A rendezvény után, Társaságunknak utólag nem áll módjában a részvételi díjat 
visszafizetni a nem megjelent résztvevőknek.  

(12) Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a rendezvény programját, helyszínét és 
időpontját módosítsa.  

II. Rendezvényeken készülő fénykép- és videófelvétellel kapcsolatos személyes adatok 
kezelése  

Adatkezelő az adatkezelés gyakorlatának kialakításával, jelen tájékoztatójával eleget tesz 
az Infotv. és a GDPR szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A tájékoztatási kötelezettségről 
az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, továbbá 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (a továbbiakban: Info tv.) 20. §-a rendelkezik.  

Az adatkezelés célja: a rendezvények dokumentálása, továbbá bemutatása 
Társaság online felületein  

Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) 
pont)  

Az érintettek: a rendezvényen résztvevő természetesen személyek  

Kezelt személyes adatok: fotó, video, a rendezvény elnevezése, időpontja  

Adatfeldolgozók neve: informatikai rendszer üzemeltetője, közösségimédia-oldalak, 
fotós és videós alvállalkozó  

Tervezett adattárolási határidő: érintett tiltakozásáig, de legkésőbb addig kezeljük, 
amíg azok az itt bemutatott adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak   

Amennyiben az online felületeinken megjelenített kép- vagy videofelvételen magára 
ismer, tiltakozhat a felvételek megjelenítése, adatkezelése ellen az hello@positive.hu e-
mail-címre küldött kérelmében. 

 III. A felvételek felhasználása, nyilvánosságra hozatala  

(1) Kizárólag olyan képmás kerül előállításra és nyilvánosságra hozatalra, ami az 
érintetteket az adott Rendezvényen való részvétel körében az érintettek számára általában 
előre látható magatartások során, szituációkban és kontextusokban szemlélteti, azzal, 
hogy az érintettre általánosságban és az Adatkezelő számára nyilvánvalóan hátrányos 
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felvételek nem kerülnek ide. A korábban létrehozott és nyilvánosságra hozott felvételek 
egyes része, elemei további audiovizuális anyagokban is felhasználásra kerülhetnek.  

(2) A felhasználásra kerülő felvételek az Adatkezelő jóhiszemű és az érintettek érdekeit 
nem sértő belátása szerint kerülhetnek módosításra.  

(3) Az Érintett tudomásul veszi, hogy a rendezvényekről képfelvételt készíthetnek az 
Adatkezelőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek, Közreműködők, 
sajtómunkatársak, más Érintettek, illetve egyéb Harmadik személyek. Ennek megfelelően 
Érintett a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten tudomásul veszi, hogy arcát, 
megjelenését, megnyilvánulásait a fenti személyek rögzíthetik és közölhetik, azzal, hogy 
kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető.  

(4) Amennyiben Érintett közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. 
Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője az Érintett tekintetében térben, időben 
és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot 
szerez. Adatkezelő, valamint az Adatkezelőtől engedélyben részesülő személyek – anélkül, 
hogy az Érintett részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk – az 
Érintett relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, 
felhasználására (különösen a rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, 
közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és 
forgalmazására, ideértve azt az esetet is, ha az Adatkezelő az Érintettről más Érintett(ek) 
által készített felvételt hasznosít vagy használ fel. 

 (5) Az Érintett jogosult a Rendezvényeken képfelvétel készítésére, azzal, hogy ezt kizárólag 
személyes célokra használt telekommunikációs eszközbe (például mobiltelefon, táblagép) 
integrált kamerával vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezheti, továbbá az 
általa készített képfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, 
illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő 
Érintetteket beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. Az 
Adatkezelő kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Érintettek az 
előzőekben írtakat megszegik.  

(6) Adatkezelő szponzorai, támogatói és a sajtó részére átadhatja a felvételeket. A 
szponzorok, támogatók, listája a rendezvények weboldalain elérhetőek.  

(7) A Positive Health & Care Kft. részletes adatkezelési tájékoztatóját hello@positive.hu 
címen éri el. 

IV. Az érintett jogai  

(1) Az érintett bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok 
helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes 
adatok kezelése ellen. 

 (2) Az érintetti jogok gyakorlása  

Hozzáférés  
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Amennyiben az igényli, az általunk kezelt adataihoz hozzáférhet, azt kérésére 
rendelkezésére bocsátjuk. Igényét az hello@positive.hu címre küldött email-ben jelezheti, 
az Európai Unió adatvédelmi rendeletében meghatározott határidőn belül digitális adat 
formájában átadjuk. Az ily módon rendelkezésre bocsátott adatok, tájékoztatás az első 
alkalommal ingyenes.  

Helyesbítés  

Kérheti adatai helyesbítését, így regisztrációs adatainak, nevének módosítását.  

Törlés  

Bármikor kérheti általunk kezelt adatai törlését. Amennyiben ilyen kérése van, vagy 
végleges törlést igényel, írja meg igényét az hello@positive.hu címre küldött e-mail-ben, 
és gondoskodunk az általunk kezelt adatainak elfeledtetéséről (végleges törléséről). A 
felvétel nyilvánosságra hozataláig az érintett kérésére bármikor indokolás nélkül minden 
esetben töröljük a róla készült felvételt és nem hozzuk nyilvánosságra. Kiemeljük azonban, 
hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés 
jogszerűségét. 

 Korlátozás 

 Bármikor kérheti, hogy az általunk kezelt adatainak kezelését korlátozzuk, ebben az 
esetben haladéktalanul tájékoztatjuk kéréséről az adatfeldolgozókat és a címzetteket.  

Adathordozhatóság 

 Automatizáltan módon történő, szerződéses vagy hozzájárulásos jogalapú adatkezelés 
esetén kérheti az általunk kezelt adatai hordozhatóságát. Ezirányú kérését az 
hello@positive.hu címre küldött e-mail-ben kérheti.  

Tiltakozás  

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az 
Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő 
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek 
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy 
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 
kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében 
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.  

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz:  
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NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG www.naih.hu 1055 Budapest, 
Falk Miksa utca 9-11. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 1 391 1400  

V. Bírósági jogérvényesítés  

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a 
tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön 
bírósághoz fordulhat. Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt indítja meg. Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott 
feltételekkel – ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények 
megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelő ellen 
kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban 
részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet. A lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye 
szerint a perre a Szegedi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. Személyes adatai 
kezelésével kapcsolatban további tájékoztatásért, illetve érintetti jogainak érvényesítése 
céljából kérjük, az alábbi e-mailcímen keressen minket: hello@positive.hu  

Budapest, 2022. november 1. 

 


