ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
rendezvényeken készült kép- és hangfelvételekkel kapcsolatban
Tájékoztatjuk Önt, hogy
a PIKTOR Festék és Háztartási Vegyi áru Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
rövidített neve: PIKTOR Kft.
székhelye: 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1.
nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: Győri Törvényszék Cégbírósága 08-09-011325
telefon: +36 96 511 860
e-mail: piktor@piktorfestekbolt.hu
honlapok: piktorfestekbolt.hu, feszekkert.hu, kreativotlethaz.hu, feszekaruhaz.hu, piktorvideo.hu, biocomb.hu
továbbiakban: „Társaság”, mint „Adatkezelő”
a cégnyilvántartás szerint székhelyeként/telephelyeként/fióktelepeként feltüntetett üzlethelyiségeinek teljes belső
és külső területén, a hozzá tartozó kiszolgáló területeken (udvar, parkoló, egyéb külső területek) szervezett –
továbbiakban együttesen: „Üzlet” – rendezvényein fénykép-, hang- vagy képfelvétel – továbbiakban: kép- és
hangfelvétel – készülhet Önről. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 9023 Győr, Mészáros Lőrinc út 1. szám alatt
található „Piktor Festékbolt”, „Fészek Kert Kertészeti Szakáruház”, „Kreatív Ötletház”, „Iso Color Festékház”,
„Fészek Tüzép”, „Fészek Áruház”, „Piktor Festékbolt Celldömölk” teljes belső és külső területei a parkolókkal és
udvarral együtt mind a fentiek szerint megjelölt Üzlethez tartoznak.
A kezelt adatok köre:
Az Üzlet területén megszervezett rendezvényekre látogató személyekről készült kép- és hangfelvétel, mint
személyes adat.
Az adatkezelés jogalapja és célja:
Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. (Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: „Infotv.” – 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján.) A 16. életévét
betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének
beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Az Üzlet területére történő belépéssel, illetve az Üzlet területén megtartott rendezvényeken történő részvétellel
Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önről, továbbá gyermekéről (16. életévet be nem töltött személyről) képés hangfelvétel készüljön, és hogy a felvételt a Társaság, mint adatkezelő olyan marketing célokra használja fel,
amelyek által a Társaság által forgalmazott termékek, illetve a Társaság rendezvényei népszerűsíthetők.

Az Önről készült kép- és hangfelvételt a Társaság e célból nyilvánosságra hozhatja:
1. nyomtatott sajtóban, így például szórólapokon, plakátokon, reklámújságokban, akár országos vagy helyi
lapokban (újságokban), továbbá
2. elektronikus sajtóban, mint például a Társaság:
a. honlapjain
b. Facebook/ Pinterest/ Instagram/ Google+ oldalain
c. YouTube csatornáin
d. online hirdetési felületeken.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő az Önről készült kép-és hangfelvételt a fent meghatározott célból az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig jogosult kezelni. Hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen
visszavonhatja a jelen tájékoztató első oldalán megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levél, vagy a Társaság
székhelyére küldött postai levél útján is.
Adatkezelés, adatfeldolgozás biztonságosan:
Az Adatkezelő biztosítja az Önről készült kép- és hangfelvételek biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak
megfelelő szintű védelmét garantálják.
Biztosítjuk, hogy az Önről készült kép- és hangfelvételeket szigorúan a vonatkozó jogszabályi előírások szerint
kezeljük és dolgozzuk fel, elsősorban Társaságunk e célból kijelölt, képzett munkavállalói útján.
Tájékoztatjuk Önt, hogy Társaságunk kivételes esetben, szükség esetén tárhely szolgáltatót is igénybe vesz, amely
azonban szintén köteles betartani a jogszabályi előírásokat, így adatai biztonságban vannak.

A tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: INFOARTNET Kft.
Székhely: 9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 2-4.
nyilvántartó hatóság és cégjegyzékszám: Győri Törvényszék Cégbírósága 08-09-015715
telefon: +36 96 415 799
honlap: http://infoartnet.hu/
e-mail: support@infoartnet.hu

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
1. Önnek joga van az adatkezelőtől az adatainak kezeléséről írásban – a jelen tájékoztató első oldalán
megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levél, továbbá a Társaság székhelyére küldött postai levél
útján – tájékoztatást kérni arról, hogy
a. a Társaság milyen személyes adatait, ilyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen
forrásból és mennyi ideig kezeli;
b. a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Társaság a kérelmét annak igazolható átvételéről számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül
teljesíti.
2. Kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, törlését vagy zárolását az 1. pontban
megjelölt módon, írásban.
A Társaság a kérelmét annak igazolható átvételéről számított legfeljebb 25 (huszonöt) napon belül
teljesíti.
3. Tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen szintén írásban, az 1. pontban megjelölt módon. Az
adatkezelő ezirányú kérelmét a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében dönt, és a döntéséről írásban tájékoztatja.
4. Jogsértés esetén
a. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhelye: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
b. bírósághoz fordulhat.

PIKTOR Kft.
adatkezelő

