Adatkezelési szabályok
Köszönjük, hogy érdeklődik szolgáltatásaink iránt és részt vesz rendezvényünkön, a Beauty Forum
Budapest Szakkiállítás és Vásáron, Személyes adatait, melyet a rendelkezésünkre bocsátott
tiszteletben tartjuk, és azokat a legnagyobb gondossággal kezeljük a jelen Adatkezelési
szabályzatnak és a törvényi előírásoknak megfelelően.
Önről csak olyan adatot tárolunk, ami önkéntesen osztott meg velünk. A regisztráció során feltett
kérdéseink azt a célt szolgálják, hogy Önnel, szakmai látogatóként olyan a szakterületéhez tartozó
információkat osszunk meg (e-mailen, postai úton vagy telefonon), amely Önt a munkájában
segíthetik. A megadott adatokat öt évig tároljuk, utána töröljük (kivéve a könyvelésbe kerülő
adatokat, ezeket a mindenkori törvényi előírásnak megfelelő ideig tároljuk). Adatait megadhatja
nekünk írásban a rendezvényre történő belépéskor a regisztrációs ív kitöltésével, vagy digitálisan
a www.beauty-kiallitas.hu/regisztracio felületen.
Természetesen joga van úgy is részt venni a rendezvényünkön, hogy nem ad meg semmilyen
adatot, nem regisztrál szakmai látogatóként. Ez esetben, amennyiben a rendezvényen a belépés
jegyvásárláshoz kötött, nem szakmai jegyet jogosult vásárolni.
A jegy megvásárlásával, illetve a szakmai regisztrációval elfogadja, hogy a rendezvényen fotók,
videók készülhetnek, amelyet a szervező és a részvevők a saját kommunikációs anyagaikon
(magazinok, online felületek, közösségi média) időbeni megkötés nélkül felhasználhatnak. Kérjük,
ezt mindenképpen vegye figyelembe, amennyiben részt kíván venni a rendezvényen.
Személyes adatait harmadik féllel soha nem osztjuk meg, kivéve, ha Ön erre nekünk előzetesen,
írásos felhatalmazást ad, vagy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges (pl. postai hírlapterjesztés).
Adatainak kezelési jogát bármikor visszavonhatja a jelen elérhetőségek bármelyikén.
Postai úton: Health and Beauty Business Media Kft. 1535 Budapest, Pf. 719
Telefonon: +361 457-0067
E-mailen: info@health-and-beauty.hu

Az Ön jogai:
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:
•

Információhoz való jog

•

Módosításhoz vagy törléshez való jog

•

Az adatkezelés tiltásához való jog

•

Az adatok feldolgozásának tiltásához való jog

•

Az adathordozás tiltásához való jog

Ön jogosult esetleges panaszával az adatkezelési hatósághoz fordulni.

Adatkezeléssel kapcsolatos felelősök
A Health and Beauty Business Media Kft., (1033 Budapest, Szentendrei út 95. Postacím: 1535
Budapest, Pf. 719 Telefon: +361457-0067, E-Mail: info@health-and-beauty.hu) mindenkori
ügyvezetője, vagy a cég Adatvédeli Tisztségviselője (elérhetőség: a cég címe alatt postai úton, a
borítékra kérjük, írják rá, hogy az “Adatvédelmi Tiszt részére”.

