A www.groupnswing.com weboldal adatkezelési tájékoztatója

Kedves Érdeklődő!
Köszönjük érdeklődését adatkezelési tájékoztatónkkal és weblapunkkal kapcsolatban!
Személyes adatainak és privát szférájának védelme rendkívül fontos számunkra. Annak biztosítása
érdekében, hogy Ön minden információval rendelkezik személyes adatainak gyűjtéséről, kezeléséről
és esetleges felhasználásáról, kérjük olvassa el az alábbi tájékoztatót.

1. Adatkezelő és Adatfeldolgozó
Az Episwing Kft. (székhely: 1104 Budapest, Alkér utca 61., cg.sz.: 01-09-937228, adószám: 22645472,
képviselő: Péntek Tibor ügyvezető, a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő az alábbiakról
tájékoztatja Önt az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR)
13. cikke alapján. A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, az Ön hozzájárulásán (valamint
kapcsolatfelvételi formulán keresztül esetleges ajánlatkérés vagy koncertszervezés céljából létrejött,
esetleges megegyezés esetén szerződés létrehozásához / teljesítéséhez szükséges adatkezelésen)
alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjainak értelmében az alábbiak szerint. Az Ön által
megadott személyes adatok a jelen Tájékoztató 2. pontjában részletesen meghatározott célból
kerülnek kezelésre.
Az Adatkezelő megbízásából, az adatok rendeltetésszerű feldolgozásáért a Dorski Studio Bt. (székhely:
1222 Budapest Tüzér utca 14., cg. szám: 01-06-792923, adószám: 26222705-1-43, képviselő: Varga
Zsolt ügyvezető, a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint adatfeldolgozó felel.
Az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a szükségesség, méltányosság, jogszerűség és
átláthatóság GDPR-ban meghatározott szabályai alapján kezeljük. Jelen adatkezelési tájékoztató az Ön
hozzájárulásának megadásától annak visszavonásáig, illetőleg a jogszabályban meghatározott ideig
érvényes.
2. Személyes adatok gyűjtése és kezelése
2.1 Kapcsolatfelvételi formulák – online megkeresések, jelentkezés koncertszervezés céljából
Ön a Group’n’Swing zenekarnak, a weboldalon található kapcsolatfelvételi formulák használatával
információkat küldhet, illetve felveheti a kapcsolatot az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval, a
weboldalon feltüntetett e-mailen vagy telefonon keresztül. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó tárolja
és kezeli az Ön nevét, e-mail címét és egyéb személyes adatát, amelyet a kapcsolatfelvételi formulában
megad annak érdekében, hogy személyesen kapcsolatba lépjenek Önnel, illetve ellássák Önt az
igényelt információkkal. Ez csak abban az esetben történik meg, amennyiben Ön hozzájárult adatai
ilyen, a kapcsolatfelvételen és információkérésen belüli tárolásához és kezeléséhez a megfelelő
checkbox elfogadásával a kapcsolatfelvételi formula alkalmazásakor. Személyes adatát tehát
hozzájárulása alapján, annak visszavonásáig, illetőleg az adatkezelés céljának megvalósulásáig
kezeljük.
Személyes adatát az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó munkatársai, illetve a Group’n’Swing zenekar tagjai
ismerhetik meg.

Személyes adatai az alábbiaknak kerülhetnek továbbításra: a kapcsolati formulán keresztül küldött
üzenete és adatai egyenesen az info@groupnswing.com e-mail fiókba érkezik, amely fiókhoz kizárólag
a fent említett személyek férnek hozzá.
A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.

2.2 Koncertszervezés megállapodás létrejötte esetén
Ön benyújthatja a koncertszervezésre való igényét az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére a
weboldalon, telefonon vagy e-mail címen keresztül. Az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó abból a célból
kezeli az Ön személyes adatát ebben az esetben, hogy a két fél közötti megállapodás vagy
kommunikáció létrejöhessen, esetenként a koncertszervezésről hivatalos szerződés köttessen, vagyis
jogviszony jöhessen létre, illetve annak megszervezése előtti, közbeni és utáni kapcsolatfelvétel
létrejöhessen, információkat juttasson el az Ön részére a Group’n’Swing zenekarról vagy egyéb közös
megállapodás lehetőségéről. Személyes adatainak elküldésével, Ön megadja hozzájárulását személyes
adatainak tárolásához és felhasználásához, továbbá adatai elküldésével és a megfelelő checkbox
kitöltésével engedélyt ad az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó részére adatainak e-mail fiókjában
történő megőrzéséhez jövőbeli nyitott ajánlatok küldése céljából. Személyes adatai a jelentkezői
adatbázisból 2 hónap után automatikusan, egyébként kérésére törlődnek.
Az Ön által megadott következő adatok kezelésére kerül sor: szerződő cég neve, képviselőjének neve,
székhelye, adóazonosítója, cégjegyzékszáma, bankszámla száma, a kapcsolattartó neve és
telefonszáma, e-mail címe, illetve bármely más szerződésben Ön által megadott adat.
Az Ön adatait az Adatkezelő, az Adatfeldolgozó munkatársai, illetve a zenekar tagjai ismerhetik meg.
Az adatfeldolgozás során adattovábbításra nem kerül sor.
A személyes adatok kezelése nem automatizált módon történik.
2.3 A Group’nSwing Facebook rajongói oldal az Adatkezelő által való üzemeltetése
A Group’n’Swing a Facebook közösségi oldalon (https://www.facebook.com/groupnswing/) hivatalos
rajongói oldalt üzemeltet abból a célból, hogy a szolgáltatásaikat Ön a rajongói oldal meglátogatásával
megismerhesse, illetve információkat, újdonságokat, híreket oszthassunk meg Önnel a zenekarral
kapcsolatosan, valamint esetlegesen az oldalon keresztül kommunikálhassunk Önnel.
A Facebook Insight alkalmazás segítségével az Ön számítógépén a rajongói oldal meglátogatásakor
sütik kerülnek tárolásra, amelynek segítségével a Facebook statisztikákat készít a rajongói oldal
látogatására vonatkozóan. Ezen adatkezelésekre vonatkozóan természetesen megilletik Önt a jelen
tájékoztatóban meghatározott érintetti jogosultságok (pl. tájékoztatáshoz való jog, töréshez való jog,
tiltakozás joga stb.), azonban kérjük vegye figyelembe, hogy az Episwing Kft. mint adatkezelő a
Facebook mint másik önálló adatkezelő infrastruktúráját, alkalmazásait veszi igénybe a rajongói oldal
üzemeltetése során, így az érintetti jogok biztosításának korlátozottan képes eleget tenni. Annak
érdekében, hogy e jogok gyakorlásában ne érje Önt korlátozás, célszerű a Facebookhoz mint másik
adatkezelőhöz fordulnia. A Facebook önálló adatkezelési tájékoztatójáról az adott közösségi csatorna
saját weboldalán olvashat.
A rajongói oldallal kapcsolatosan az Ön által megadott adatok: IP cím, Facebook azonosító, a Facebook
profiljában megadott egyéb adatok. Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása.
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A rajongói oldal meglátogatása, használata során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó, valamint a
zenekar hivatalos tagjai ismerhetik meg az Ön adatait.
Az adatfeldolgozás során adattovábbításra nem kerül sor.
3. Adattovábbítás harmadik személyek részére
Weboldalunkat hivatásos szolgáltató hosztolja. Ez a weboldal operátor hozzáféréssel rendelkezik az
oldalra továbbított vagy ott tárolt adatok tekintetében oly módon, amely jelen tájékoztató 2.
pontjában meghatározásra került. A weboldal szolgáltatást nyújtó szolgáltató titoktartásra kötelezett.
Az Ön személyes adatai jelen tájékoztató 2. pontjában feltüntettek szerint nem kerülnek továbbításra
harmadik személyek részére.
A tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Tárhelypark Kft.
Telephely: 1122 Budapest, Gaál József út 24.
Adószám: 23289903-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Elérhetőség: info@tarhelypark.hu
4. Visszavonáshoz való jog
Ön visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez bármely, a 2. pontban meghatározott
célok tekintetében bármikor, külön díjazás nélkül. A visszavonás nem érinti az adatkezelés visszavonás
előtti jogszerűségét.
Az Ön hozzájárulását az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó részére e-mailben vagy postai úton (az
Adatkezelő és Adatfeldolgozó székhelyeire címezve) küldött megfelelő üzenetben, illetve a 2. pontban
foglalt bármely megfelelő módszer választásával és alkalmazásával vonhatja vissza.
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, az engedély visszavonása az Ön adatainak
törlésével jár, amely érinti az adatkezelés céljának megvalósulását, annak esetleges meghiúsulását.

5. Adatbiztonság
Technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítjuk, hogy weboldalunk, illetve egyéb rendszereink
védettek illetéktelen személyek részéről történő esetleges törlési, megsemmisítési, megváltoztatási
vagy továbbítási kísérletektől az Ön személyes adata tekintetében.
6. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő tájékoztatja a Önt, hogy tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint
kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését (pl. pontatlan adatok helyesbítése
vagy hiányos adatok kiegészítése), a személyes adatai kezelésének korlátozását, törlését (pl.
hozzájárulás visszavonása vagy az adatkezelés céljának megszűnése esetén), illetve adatainak a
megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen. Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a jelen adatkezelési tájékoztató bármely fele,
amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy amennyiben az adatkezelés automatizált
módon történik.
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Ön továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól,
azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Esetleges adatvédelmi incidens esetén Ön tájékoztatást kérhet az incidens körülményeiről, hatásairól
és az elhárítására megtett intézkedésekről, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas
kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja Önt a GDPR 34. cikkében meghatározott módon. Az Ön – személyes adatainak továbbítása
esetén – tájékoztatás kérhet továbbá az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik az alábbi jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen a GDPR
VIII. fejezetében és 21. cikkében meghatározott jogorvoslat es tiltakozási jog, illetve az Infotv. 23. §ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen
megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos
tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie az Adatkezelővel, vagy
egyébként bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím:
1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést, panaszt tenni.
Ezen túlmenően Önt megilleti a bírósághoz fordulás joga is az alábbi esetekben:
• a felügyeleti hatóság rá vonatkozó jogilag kötelező erejű döntésével szemben;
• ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal;
• ha a felügyeleti hatóság 3 hónapon belül nem tájékoztatja a panaszával kapcsolatos eljárás
fejleményeiről vagy annak eredményéről;
• ha megítélése szerint az Adatkezelő vagy az általa alkalmazott Adatfeldolgozó a GDPR
rendelkezéseinek nem megfelelő adatkezelés következtében megsértette a GDPR szerinti
jogait.
7. Kapcsolat
Amennyiben Önnek további kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket. A
Reklámtörvény 6. § (7) bekezdése értelmében az alábbi kommunikációs csatornákat használhatja
hozzájárulásának visszavonására reklámküldemények küldése tekintetében, illetőleg adatai
gyűjtésével, kezelésével vagy használatával kapcsolatos információk beszerzésére, azok
helyesbítésére, zárolására, törlésére vagy bármely egyéb engedély visszavonására:
• e-mail cím: info@groupnswing.com
• postai cím: 1104 Budapest, Alkér utca 61.
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