
EVENTCSOPORT adatkezelési rendelkezések  

a Facebook reklámkampányokra vonatkozóan 

 

AZ eventcsoport Facebook oldalát (továbbiakban: „eventcsoport Facebook oldala” vagy „a 

Facebook oldal”) létrehozó és kezelő EVENT Csoport Kft. (székhely: 1082 Budapest, Corvin 

sétány 2. B. ép. 3. em. 3., nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: 01-09-185371, adószám: 24842462-2-42, a továbbiakban: Adatkezelő) 

kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Infotv.), az 

Európai Unió és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletben (a továbbiakban: GDPR) foglalt 

szabályoknak megfelelően járjon el.  

 

Fentiekre tekintettel Adatkezelő az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja az érintett 

felhasználók részére. 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az Adatkezelési tájékoztatót. 

  

Ez az adatkezelési tájékoztató az eventcsoprt  Facebook oldalon történő megjelenéséhez és 

eseményeihez történő tájékoztatáshoz, az esemény hirdetéséhez kapcsolódó adatkezelésre 

vonatkozik. 

 

Adatkezelő: 

 

EVENT Csoport Kft. 
Székhely: 1082 Budapest, Corvin sétány 2. B. ép. 3. em. 3 

Cégjegyzékszám: 01-09-185371   

Adószám: 24842462-2-42 

E-mail cím: aniko.hajmassy@eventcsoport.hu 

Telefonszám: +36 20 967 3667  

 

Adatkezelőnek a meghatározott mindenkori munkatársai jogosultak a személyes adatok 

kezelésére munkakörük szerint. 

 

Az EVENT Csoport Kft. önálló adatkezelőnek minősül, egyebekben a Facebook adatkezelési 

szabályzata vonatkozásában minden felelősség a Facebook Inc.-t - mint szintén önálló 

adatkezelőt - terheli. 

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

  

Az érintett adatkezelés szempontjából adatfeldolgozónak minősül a Facebook oldalt és a 

kapcsolódó Facebook kampányokat létrehozó és működtető megbízott, illetve alvállalkozó. 

 



Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

 

A kezelt adatok köre:  

Adatkezelő reklámkampányt indít az eventcsoport.hu Facebook oldalhoz, kapcsolódó egyes 

Facebook bejegyzések (posztok),az eventcsoport.hu weboldal hirdetésével. 

A Facebook oldal és a Facebook bejegyzések (posztok) hirdetése során a hirdetésekre történő 

kattintással az adott személyes profillal a Facebook-ra bejelentkező személy átnavigál az 

eventcsoport.hu Facebook oldalára, amelynek során az IP-cím, illetve a név és a Facebook-

profilon megjelenő személyes adatok közötti összefüggés követhető lesz, így ezek a kezelt 

adatok körébe tartoznak. /A Facebook szabályzatával összhangban kerülnek kezelésre a 

hozzászólások a hozzá kapcsolódó profilok miatt./ 

Az eventcsoport.hu weboldal Facebook-on történő hirdetése során mind közvetlenül a 

hirdetésből, mind pedig az esemény részére létrehozott Facebook oldalról lehetséges 

átnavigálni az eventcsoport.hu weboldalra, melynek során az IP-cím tartozik a kezelt adatok 

körébe. 

Az adatkezelés célja: eventcsoport események/ koncepciók népszerűsítése, hirdetés, 

tájékoztatás 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (a hirdetés, a Facebook oldal, a Facebook 

bejegyzésekre (posztokra) adott „Like” gombra kattintással, illetve a weboldal böngészésével 

történő hozzájárulás) - a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. 

Az érintettek köre: az eventcsoport hirdetéseire rákattintó és/vagy az arra vonatkozóan „Like” 

jelzésre kattintó személyek a Facebookon, a Facebook oldalról az eventcsoport weboldalra 

navigáló személyek. 



Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:  

Az IP-cím rögzítésére és tárolására vonatkozó határidők tekintetében az eventcsoport.hu hu 

weboldalon található „Tájékoztatás sütik (Cookie-k) használatáról” című fejezetében rögzített 

rendelkezések irányadók. 

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett adatainak törlését kérelmezi 

az Adatkezelőnél az Érintett által megadott bármely adat törléséről az Adatkezelő tájékoztatja 

az Érintettet.  

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa a törlés kérésekor megadott e-mail címre is, 

akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.  

Az Érintett (a Facebook reklámkampányok során a hirdetésre kattintó, és/vagy azokat 

„Like” jelzéssel ellátó személy) adatkezeléssel kapcsolatos jogai: 

 hozzáféréshez való jog 

 helyesbítéshez való jog 

 törléshez való jog és az adatok elfeledtetéséhez való jog 

 az adatkezelés korlátozásához való jog 

 az adathordozhatósághoz való jog 

 tiltakozáshoz való jog 

Kérdéseivel kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre:  

 

Hajmássy Anikó 

 

aniko.hajmassy@eventcsoport.hu  

 

+ 36 20 967 3667 
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