ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE ÁLTAL
A GROUPAMA FELVEZETŐ KÖR RENDEZVÉNYEN KÉSZÜLT
VIDEO ÉS KÉPFELVÉTELEKRŐL ÉS A FELVÉTELEK MEGJELENÍTÉSÉRŐL
1. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Adatkezelő neve: Groupama Biztosító Zrt.
cg.: 01-10-041071
Elérhetőségei:
Székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C
Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1049
Telefon: +36 1 467 3500
Web: https://www.groupama.hu/
felvezetokor@groupama.hu

b. A kezelt adatok köre: az érintett képmása, a video és fényképfelvétellel megszerezhető egyéb adatok.
c. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelő jogos érdeke.
A jogos érdek megnevezése: az elkészült video és fényképfelvételek
megjelenítésével a rendezvény népszerűsítését Társaságunk brandjének
népszerűsítését szeretnénk elősegíteni. A rendezvényeken fő szabály
szerint tömegfelvételek készülnek, melynek célja az események összhatásaiban való megjelenítése.
d. Az adattárolás határideje: az adott marketingtevékenységgel elérendő cél megvalósulásáig, de maximálisan a rendezvénytől számított

2. Adatkezelés alapelvei
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvény szervezője, a Groupama Biztosító Zrt.
(a továbbiakban adatkezelő, vagy társaság). mint adatkezelő, a rendezvényen video és fényképfelvételeket készít, amely felvételeken a rendezvény
látogatói felismerhetők lehetnek. A felvételeket és a fényképeket a rendezvény szervezője elektronikus felületeken (a társaság honlapján és a társaság
közösségi oldalain, felületein: facebook, instagram, linkedln, youtube) közzéteheti, de direkt reklámcélból nem használja fel.
Társaságunk jogos érdeke alapján az elkészült video és fényképfelvételek
megjelenítésével a rendezvénynépszerűsítését társaságunk brandjének
népszerűsítését kívánja elősegíteni.
A rendezvényeken fő szabály szerint tömegfelvételek készülnek, melynek
célja az események összhatásaiban való megjelenítése, melynek nem célja
az egyének kiemelése a képeken. Amennyiben személyek kiemelése történik a képen oly módon, hogy a személy képmása beazonosíthatóvá válik,
az érintett jelezheti tiltakozási kérelmét az adatkezeléssel kapcsolatban, mely esetben a képfelvétel törlésre kerül.

1 évig. Törlési kérelem esetén az érintett törlési kérelméig.
e. Az adattárolás módja: elektronikusan történik az adattárolás.
f. Igénybevett adatfeldolgozó: Silhouette Consulting Kft. (1143 Budapest, Tábornok u.)
Adatfeldolgozással összefüggő tevékenysége: a rendezvényen készült
video és képfelvételek elkészítése.
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, vagy az adatkezelés korlátozását az adatkezelő
megkeresésével (elektronikus úton a felvezetokor@groupama.hu email
címen).
Élhet tiltakozási jogával az adatkezeléssel kapcsolatban, ebben az esetben
az adatkezelő nem kezeli tovább adatait ezen célból, 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 jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítésé-
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hez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

3. Általános információk

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információ-

a. Az adatkezelés célja: rendezvényeken video és fényképfelvételek
készítése és felhasználása az adott rendezvény népszerűsítése, valamint
a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

szabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11. 1363 Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400) vagy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.

