
 

 

ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
Kijelentem, hogy Farkas Zita (Createvents márkanév alatt futó vállalkozás tulajdonosa), mint adatkezelő 
részére (a továbbiakban: „Adatkezelő”) engedélyt adok az e-mail címem, nevem kezelésére, tárolására. 
Az adatkezelési hozzájárulásom kiterjed a jelen dokumentumban feltüntetett személyes adataim 
informatikai rendszerben történő tárolására.  
 
Az adatkezelés célja: hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Createvents a szolgáltatásairól, aktuális 
akcióiról, nyereményjátékairól engem elektronikus levélben tájékoztasson. A Createvents képviselője 
adataimat 3. személy számára nem szolgáltathatja ki. 
Tudomásul veszem, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatosan az alábbi jogaim vannak: 
 
A hozzáférés joga:  
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon  arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. (Az adatkezelés céljai, az érintett 
személyes adatok kategóriái.)  
  
Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen 
időtartam meghatározásának szempontjai.  
 
Az érintettnek azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a reá vonatkozó személyes  adatok 
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése 
ellen.  
 
Valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga. 
Ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.    
 
Helyesbítés és törlés:  
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a reá 
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, 
hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.  
Az érintettnek joga van arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes 
adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  
Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyeket azokból gyűjtötték vagy 
más módon kezelték.  

o Az érintett visszavonja a hozzájárulásán alapuló adatkezelést, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. 
o Tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. 
o A személyes adatokat jogellenesen kezelték. 
o A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 

teljesítéséhez törölni kell.   
o A személyes adatok gyűjtésére - a gyermekeket érintően - az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 

kínálásával kapcsolatosan került sor.  

  
 
Nyilatkozatát bármikor visszavonhatja a createventsbudapest@gmail. com e-mail címen. 


