ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Startup Safari Budapest Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly körút 13-15. B épület, 7. em. 46);
cégjegyzékszám: Cg.01-09-353598; a továbbiakban: „Safari BP”) mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a
Startup Safari Budapest rendezvényre regisztrálókat (a továbbiakban: „Résztvevők”) az általa kezelt
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a
Résztvevők jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja
A Safari BP a Résztvevők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
1.1. A Startup Safari Budapest rendezvény szervezése és lebonyolítása.
Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok,
jegytípus, munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, legmagasabb iskolai végzettség,
beszélt idegen nyelvek, munkatapasztalat, a résztvevőtől függően az esetleges befektetési
szándék, a Résztvevő mely előadások iránt érdeklődik, mely előadásokon vesz részt, a
résztvevőtől függően az esetlegesen felajánlott szolgáltatás típusa, a rendezvénnyel
kapcsolatos észrevételek.
A Startup Safari Budapest rendezvény szervezése és lebonyolítása körében szükséges a fenti adatok
kezelése, mert az egyes előadásokon való részvételen túl a Safari BP igyekszik a Startup
Safari Budapest rendezvényen elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai képzettségének és
szakmai érdeklődésének, nyelvtudásának megfelelő start-up cégekkel és vállalkozókkal
kerülhessen szakmai kapcsolatba.
1.2. A Résztvevők részére hír- és reklámlevél küldés, szöveges üzenetek (SMS küldése) a
rendezvénnyel kapcsolatosan.
Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok,
munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek., Linkedin
Profil, Facebook Profil, Microsoft Profil, Google Profil
E körben a Safari BP a Résztvevő Startup Safari Budapest rendezvényen és egyéb hasonló tematikájú
rendezvényeken való részvételének támogatása érdekében, az arra feliratkozó Résztvevőket
értesíti a rendezvénnyel kapcsolatos közérdekű információkról, így különösen:
●
●
●
●
●

egyes előadásokra, eseményekre való regisztrációval kapcsolatos információról;
az elmaradó, kimaradó és/vagy változó eseményekről;
események helyszínváltozásairól;
következő rendezvényen való részvételre való regisztráció lehetőségéről.
egyéb startup versenyekről, hackathon-okról, startup rendezvényekről.
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A Safari BP a hír- és reklámleveleket a Startup Safari Budapest rendezvényt megelőző
hetekben, a rendezvény idején és azt követő hetekben fokozott gyakorisággal, ezen
időszakon kívül csak esetileg küldi, de mindenkor biztosítva a Résztvevők részére a
leiratkozás lehetőségét.
1.3. A Résztvevők részére marketing (és remarketing) szolgáltatások nyújtása a rendezvénnyel
kapcsolatosan, különös tekintettel tanfolyamokkal és oktatással kapcsolatos ajánlatokra.
Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok,
munkahely, beosztás / oktatási intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek.
A Startup Safari Budapest rendezvénnyel kapcsolatosan szükséges a fenti személyes adatok
kezelése e cél körében, mert a Safari BP igyekszik elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai
képzettségének és szakmai érdeklődésének megfelelő további eseményekről,
tanfolyamokról, speciális ajánlatokról értesüljön.
1.4. A Résztvevők munkaerőközvetítés célú megkeresése.
Kezelt személyes adatok köre: Teljes név, email cím, mobil telefonszám, számlázási adatok,
jelenleg keres-e munkát a Résztvevő (igen/nem), nyitott-e állásajánlatokra még ha jelenleg
nem is keres munkát (igen/nem), Linkedin profil azonosító, munkahely, beosztás / oktatási
intézmény és szak, életkor, beszélt idegen nyelvek.
A Startup Safari Budapest rendezvénnyel kapcsolatosan szükséges a fenti adatok kezelése,
mert az egyes előadásokon való részvételen túl a Safari BP igyekszik a Startup Safari
Budapest rendezvényen elősegíteni, hogy a Résztvevő szakmai képzettségének és szakmai
érdeklődésének megfelelő állásokat ajánló munkáltatókkal kerülhessen kapcsolatba. A Safari
BP ennek elősegítése érdekében megkeresheti a Résztvevőt potenciális állásajánlatokkal.
A Safari BP nem kezel különleges adatokat.

A Safari BP igyekszik a Résztvevők naprakész személyes adatait kezelni. Ennek érdekében a Safari BP
kéri a Résztvevőket, hogy tájékoztassák a Safari BP-t a Safari BP részére megadott személyes adataikban
bekövetkezett változásokról. A Safari BP időről-időre kapcsolatba lép a Résztvevővel a Résztvevő által a
Safari BP részére megadott személyes adatok frissítése érdekében.
Az adatkezelés időtartama
A Safari BP a Résztvevők személyes adatait az egyes célok eléréséhez szükséges időtartamig, de
legfeljebb a Résztvevő kérésére történő törlésig kezeli, ide nem értve a mindenkori számviteli
jogszabályok szerint kötelezően megőrzendő adatokat. A Safari BP rendszeresen felülvizsgálja, hogy a
kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
2. Az adatkezelés jogalapja
A Résztvevő mint érintett hozzájárulása az adatkezeléshez az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdés d) pont és a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
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szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR ”) 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint.
A Startup Safari Budapest rendezvényre a www.tixa.hu honlapon való jegyvásárlás során a Résztvevő a
Startup Safari Budapest rendezvény szervezése és lebonyolítása céljából történő adatkezeléshez járul
hozzá e tájékoztató elfogadásával.
A Startup Safari Budapest rendezvényre a budapest.startupsafari.com honlapon történő regisztráció során,
a jegyvásárlást követően a Résztvevő az 1.2, 1.3 és 1.4 pontok szerinti célokkal történő adatkezeléshez
opcionálisan járulhat hozzá.
3. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás, adatbiztonság, adatfeldolgozás
A személyes adatokhoz a Safari BP szervezetén belül a Safari BP kizárólag azon munkatársai férhetnek
hozzá, akik részt vesznek a Startup Safari Budapest rendezvény szervezésében.
A Safari BP továbbítja a Résztvevő nevét, e-mail címét, jegyének típusát, jegyének QR kódját a
beléptetési feladatokat ellátó szerződéses partner részére az 1.1. pontban meghatározott rendezvényre
történő bejutás elősegítése érdekében biztonsági-, és beléptetési feladatok ellátása céljából, amennyiben a
rendezvényre történő beléptetést nem az Adatkezelő végzi. A mindenkori szerződéses partner kilétéről és
adatairól a Résztvevő az Adatkezelő 6. pontban megjelölt képviselőjétől tájékoztatást kérhet.
A Safari BP továbbítja a Résztvevő nevét, e-mail címét, jegyének típusát, jegyének QR kódját, hogy
milyen eseményen vett részt, a SAFARI UG (haftungsbeschränkt) (székhely: Im Klapperhof 7 – 23,
50670 Cologne, Németország, nyilvántartási szám: HRB 91279) részére az 1.2 és 1.3 pontokban
meghatározott célú adatkezelés érdekében.
Egyéb szerződéses partnereinek, szponzorainak a Safari BP személyes adatokat nem továbbít, kivéve, ha
a Résztvevő ehhez külön hozzájárulását adja.
A Safari BP a személyes adatokat Google Drive-on és a Talque (www.talque.com) szerverein tárolja. A
Safari BP az adatfeldolgozóktól megköveteli, hogy szervereik behatolásvédelmi rendszereit rendszeresen
teszteljék, az esetlegesen feltárt hibákat azonnal javítsák, azok szoftveres megoldásai mindig a lehető
legújabb biztonsági megoldásokat használják, így nem csak a szervereik, de maga a szoftverük is
felvértezett legyen a behatolások ellen. Kétlépcsős bejelentkezés biztosítja az adatok biztonságát.
A Safari BP az adatokat automatizált adatfeldolgozással dolgozza fel és ehhez igénybe veszi a következő
szolgáltatókat:
Trello (www.trello.com), Active Campaign (www.activecampaign.com), PayPal (www.paypal.com),
Számlázz.hu (www.szamlazz.hu), ManyChat (https://manychat.com/), Zapier (https://zapier.com),
Talquer ( www.talque.com)
A Safari BP a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el az adatvédelmi incidensek elkerülésének
érdekében. Minden esetleges adatvédelmi incidens esetén maximális transzparenciát biztosít a Résztvevő
és az eljáró hatóságok részére.
4. Sütik (Cookie-k)
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A Startup Safari Budapest rendezvényre való regisztráció a https://tixa.hu/adatvedelem oldalán keresztül
történik, amely honlapon alkalmazott sütikről a https://tixa.hu/adatvedelem oldalon tájékozódhat a
Résztvevő.
A Safari BP a Startup Safari Budapest rendezvény honlapján, a https://budapest.startupsafari.com/
honlapon a következő sütiket alkalmazza:
Facebook követőkód (facebook pixel)
A facebook követőkód jelzi a facebook felé, hogy az adott látogató (aki egyben facebook felhasználó)
milyen oldalakat látogatott meg, milyen tevékenységeket folytatott az oldalon. Az adott látogató
kilétéhez, személyes adatához a Safari BP nem fér hozzá, csak a facebook.
Google analytics statisztikai követőkód
A Google Analytics a legszélesebb körben használt webanalitikai eszköz. A követőkódja a weboldal
minden oldalán megtalálható, anonim statisztikai adatokat ad a felhasználók weboldalon való
viselkedésével kapcsolatban.
Google Remarketing Címke
A remarketing címke elhelyez egy cookie-t a látogató számítógépén. Így később a Google képes
hirdetéseket, információkat megjeleníteni a látogatónak a saját displayhálózatában más weboldalakon is.
Hotjar
A Hotjar egy viselkedés elemző rendszer. Teljesen anonim módon rögzíti a látogatók tevékenységét a
weboldalon, így visszanézhető a teljes látogatói tevékenység. Személyes adatokat (mint például egy
személyes űrlap kitöltésekor beírt adathalmaz) nem mutat meg az elemzést végző személynek.
5. A Résztvevő jogai
A Résztvevő jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Infotv.-ben meghatározott feltételek
szerint
- kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a
rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
- kérelmére, valamint az Infotv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes
adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
- kérelmére, valamint az Infotv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes
adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
kérelmére, valamint az Infotv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az
adatkezelő törölje (törléshez való jog).
A Résztvevő személyes adatai kezelésével szemben a hozzájárulás megadását követően is bármikor
tiltakozhat, kérheti személyes adatai pontosítását és részletes információt kérhet a Safari BP-től személyes
adatai kezelésének módjáról. Ha a Safari BP az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését
korlátozza, az adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon adatkezelőket és
adatfeldolgozókat, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak
érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük
tekintetében végrehajtsák.
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A Résztvevő az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az
általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
előírások megsértésével kezeliaz Infotv., a GDPR valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.
törvény) alapján:
I.

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefon:
+36 (1) 391-1400; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy

II.

a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt (is) keresetet indíthat jogai
érvényesítése iránt.

Kérjük, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz való fordulás
előtt a Résztvevő panaszával elsőként a Safari BP-hez forduljon a 6. pontban írt elérhetőségek
bármelyikén a panasz mihamarabbi kivizsgálása és orvoslása érdekében.
6. A Safari BP elérhetőségei
Képviselő: Startup Safari Kft.
Levelezési cím: 1075 Budapest,, Károly krt. 13-15. B ép. 7. em. 46.
E-mail cím: hello@budapestsafari.hu;
Telefonszám: 06 30 2 805605
Adatvédelmi tisztviselő kinevezésére a Safari BP nem köteles.

A Safari BP fenntartja magának a jogot a szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a
magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására, amely
változtatásokról e-mail útján értesíti a Résztvevőket.
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