Az UBW Unternehmensberatung Wagenhofer GmbH által vezetett
események, workshopok adatvédelmi irányelvei

Az alábbi adatkategóriákba tartozó személyes adatait gyűjtjük és kezeljük:
•
•
•
•
•
•
•

Név / cégnév
Szakma / foglalkozás
Kereskedelmi nyilvántartási szám / Egyesületi nyilvántartási szám
Kapcsolattartó személy címe, titulusa, tanúsítványai

Résztvevő üzleti címe, illetve egyéb címei
Kapcsolattartási adatok (telefonszámok, e-mail címek stb.)
A regisztráció részletei

Személyes adatainak önkéntes megadásával hozzájárult ahhoz, hogy felhasználjuk és
feldolgozzuk ezeket az információkat:
•

•
•
•

Rendezvényeinkkel kapcsolatos tájékoztatásához és népszerűsítéséhez, pl.
tájékoztató e-mailek és (elektronikus) hírlevelek, valamint emlékeztetők illetve
ajánlások elküldésével a meglévő, illetve korábbi üzleti kapcsolatokra vonatkozóan
(referencia adatok)
Regisztrációjának kezeléséhez rendezvényeinken
Eseményeinkkel kapcsolatos visszajelzésekhez
Az eseményeinkkel kapcsolatos dokumentumok vagy anyagok terjesztésére

Joga van bármikor visszavonni beleegyezését a későbbiekben. Visszavonás esetén
visszavonásától számítva nem kezeljük az Ön személyes adatait.
Ha élni kíván a visszavonási jogával, kérjük, vegye fel a kapcsolatot: Karin Novotny-val /
Szervezési Csoport (coordination@increas.eu).
Az Ön személyes adatait a szerződéses kötelezettségeink teljesítése vagy a
szerződéskötést megelőző feladatok ellátása érdekében gyűjtjük. Ezen információk nélkül
nem köthető semmilyen szerződés vagy megállapodás.

A törvényi előírásoknak megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint tároljuk és
töröljük:
•
•

Ha részt vesz valamelyik rendezvényünkön, az esemény napjától számított 10 évig
tárolhatjuk adatait. Ezt követően törlésre kerül.
Az információs kérelmeket (weboldalunkon vagy e-mailen keresztül) a válaszadás
után azonnal töröljük.

Harmadik fél adatfeldolgozókat használunk személyes adatainak feldolgozásához.
Elvben nem adjuk ki adatait harmadik félnek az Ön beleegyezése nélkül, sem ingyenesen,
sem fizetés ellenében. Azonban megoszthatjuk az Ön személyes adatait, ha azt a törvény
előírja, vagy szerződéses kötelezettségek eredményeként, valamint amikor ezt a fentiekben
foglaltak szerint közös érdekünknek tekintjük.

Az Ön adatait a következőknek adhatjuk át:

•
•
•

Adatfeldolgozók (adatfeldolgozás, számlázás, a fizetés beérkezésének ellenőrzése)

•

Bankok (az ügyféladatok tárolására a számlavezető banknál történő fizetéskezelés
eredményeként)

•
•

Számvevőszék (ellenőrzés esetén),

Számviteli ügynökségek (a kifizetések feldolgozásához)

Informatikai szolgáltatók (a résztvevőkkel kapcsolatos információk feldolgozása és
tárolása külső szervereken, amelyek nem Ausztriában találhatók)

Hatóságok, bankok és bíróságok (az adatokat a szabályozó testületek, a bíróságok,
bankok és a hatóságok számára a hatályos törvények, rendeletek szerint közöljük,
vagy ha bírósági eljárásokon az ilyen nyilvánosságra hozatalt elfogadhatónak és
szükségesnek ítélik a mi és harmadik fél érdekeinek, jogainak és tulajdonának
védelme érdekében.

Az Ön személyes adatait kizárólag az EU vagy az EGT szerződéses helyszínének
országain belül dolgozzuk fel.

Ezen a címen érhet el minket: Karin Novotny / Szervezési Csoport
(coordination@increas.eu)
Illetve adatvédelmi munkatársunkkal is kapcsolatba léphet: Gerald Wagenhofer
(gerald.wagenhofer@ubw-wagenhofer.at)

Jogorvoslatok
Önnek joga van személyes adataihoz való hozzáférést kérni, a pontatlan személyes
adatokat kijavítani, felszólítani minket személyes adatainak törlésére, korlátozni
személyes adatainak felhasználását, követelni a tárolt személyes adatainak másolatát,
vagy visszavonni beleegyezését. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak
felhasználása megsértheti a hatályos adatvédelmi törvényeket, vagy az adatvédelmi
jogait bármilyen más módon megsértették, akkor jogosult panaszt benyújtani az illetékes
felügyeleti szervnél, amely Ausztriában az Adatvédelmi Hatóság, Magyarországon pedig a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

