FeHoVa Horgászverseny- Versenyszabályzat
A Hungexpo Vásár- és Reklám Zrt. („Hungexpo”), mint a FeHoVa Kiállítás („Kiállítás”)
rendezője, a Kiállításhoz kapcsolódóan horgászversenyt („horgászverseny” vagy
„verseny”) rendez. A jelen versenyszabályzat célja, hogy meghatározza a Horgászverseny
szabályait.
I. A HORGÁSZVERSENYEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A versenyre jelentkezhet minden természetes személy, aki 14. életévét betöltötte és
rendelkezik a jelentkezés évére érvényes állami horgászjeggyel. A 18. évét be nem töltött
kiskorú esetében a jelentkezéshez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.
A Horgászversenyen nem vehetnek részt a Hungexpo munkavállalói, valamint a Hungexpoval a Kiállítás vonatkozásában vagy azzal kapcsolatban szerződéses viszonyban álló
személyek és ezen személyek munkavállalói, valamint mindezek közeli hozzátartozói.
Önmagában a Kiállításon való részvétel jelen bekezdés vonatkozásban nem minősül a
Hungexpo-val fennálló szerződéses kapcsolatnak.
II. A VERSENY CÉLJA
A verseny során az alábbi három kategóriában lehet jelentkezni és részt venni:
1. kategória: ponty, amur
2. kategória*: csuka, balin, süllő, kősüllő, sügér
3. kategória: harcsa és egyéb, az 1., 2. és 3. kategóriában fel nem sorolt bármely
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süllő hossza automatikusan 1,2 szorzóval kerül beszámításra pl. 50 cm süllő 50*1,2= 60 pont =60 cm csuka/balin)
kősüllő hossza automatikusan 2 szorzóval kerül beszámításra pl. 30 cm kősüllő 30*2= 60 pont =60 cm csuka/balin)
sügér hossza automatikusan 3,5 szorzóval kerül beszámításra pl. 30 cm sügér 20*3,5= 70 pont =70 cm csuka/balin)

Az 1., 2. és 3. kategóriákra az alábbi szabályok vonatkoznak:
A kategóriákban a résztvevők az általuk szabályosan – a hatályos jogszabályoknak és a
horgászatra vonatkozó minden további szabályzatnak, szabálynak megfelelően – kifogott,
az adott kategóriába tartozó halakról készített digitális (lehetőség szerint minél nagyobb,
de legalább 1600*1200 pixel méretben elkészített) fotóval tud versenyezni. A fotón csak
egy hal szerepelhet. A fotót a hivatalos FeHoVa mérőszalaggal kell elkészíteni oly módon,
hogy abból egyértelműen meghatározható legyen a hal hossza. Amennyiben a hal hosszát
Hungexpo a fotó alapján nem tudja megállapítani, úgy azt a fotót Hungexpo a verseny
során figyelembe venni nem tudja. A FeHoVa mérőszalagot Hungexpo a hivatalos honlapon
történő előzetes regisztrációt követően ingyenesen biztosítja a 2017 évi FeHoVa kiállításon,
majd azt követően a www.fehova.hu/horgaszverseny (microsite) oldalon közzétett
információk alapján lehet a továbbiakban hozzájutni.
A versenyző által a kategóriánként beküldött összes fotó alapján a Hungexpo összesíti a
három leghosszabb hal hosszát, 1cm=1 pont (kivéve a * jelölésű kategóriát)
átszámításával meghatározza a versenyzők pontszámát és ezt követően meghatározza a
versenyzők pontszámát.
A versenyző tetszőleges mennyiségű fotót küldhet be a versenybe.

A verseny kiegészítő eleme a szavazó verseny januárban, melyet a legtöbb szavazatot
gyűjtő fotók tulajdonosai nyerhetnek meg.
III. A VERSENY MENETE
A verseny 2017. február 9. és 2018. január 1. napja között zajlik.
1. Regisztráció
A Horgászversenyre a Kiállítás hivatalos honlapján szereplő online jelentkezési adatlap
kitöltésével, az I. fejezetben írtak szerint lehet jelentkezni. A regisztráció alapján
kialakításra kerül a versenyző saját fiókja, amelyen keresztül van lehetősége a fotók
beküldésére. A fiókba a versenyző a regisztráció során megadott felhasználónévvel és
jelszóval tud belépni. A jelentkező köteles a felhasználónevét és a jelszavát titokban
tartani, és azokat illetéktelen harmadik fél számára nem adhatja ki. Amennyiben a
versenyző azt feltételezi, hogy belépési adataival harmadik személy(ek) visszaél(nek) vagy
ahhoz hozzájutott(ak), köteles haladéktalanul tájékoztatni Hungexpo-t. Hungexpo az
értesítésig minden, a versenyző fiókjából érkező fotót a versenyző által beküldött fotónak
tekint.
A regisztráció kezdő időpontja: 2017. február 09. A regisztráció befejező időpontja, azaz a
jelentkezési határidő lejárta: 2018. január 01.
Hungexpo a versenyre történő jelentkezést akkor tudja elfogadni, ha a jelentkezési
határidő lejártáig a regisztráció hiánytalanul és valóságnak megfelelő információkkal
beérkezett. A hiányosan leadott, valóságtól eltérő vagy határidőn túl érkezett
jelentkezéseket Hungexpo nem dolgozza fel.
Egy versenyző több kategóriába jelentkezhet, naponta kategóriánként csak egy fotót
küldhet be azzal, hogy nyereményt csak abban a kategóriában kaphat, amelyben
magasabb pontszámot (helyezést) ért el a II. fejezetben meghatározottak szerint. A fotók
cseréjére azok beküldését követően nincs lehetőség. A fotó versenybe küldése során
utómunkálatok végzése a megfelelő méretre vágáson kívül nem engedélyezett.
Hungexpo nem felelős olyan kárért, amely annak eredményeként merült fel, hogy a
versenyző helytelen, vagy valóságtól eltérő adatokkal regisztrált, így különösen nem felel
az esetleges nyeremény átadásáért.
2. Értékelés
Fotót 2018. január 1. 23.59. percig lehet beküldeni. A verseny során értékelésre
csak az fotó kerülhet, amely olyan élő halról készült, amely élőlényhez méltóan
természetes környezetben látható, és amely esztétikus módon készült. A fotó
kötelezően a szervező által biztosított mérőszalaggal együtt kell, hogy készüljön,
melyről leolvasható a kifogott hal hossza. Egy versenyző egy halat csak egyszer
küldhet be a versenybe.
A versenyzők rangsorának II. fejezet rendelkezései szerinti megállapítását követően az 1.,
2. és 3. kategóriában kategóriánként külön-külön az első három helyezett részesül
díjazásban. Az első három helyezett közötti holtverseny esetén, azaz a három leghosszabb
hal összesített hosszának egyenlősége esetén Hungexpo a három hal közül kiválasztott
leghosszabb halat beküldő versenyző fogását veszi figyelembe az értékelésnél.

A halak hosszának mérése az országos horgászrend szerint, azaz a halak
orrcsúcsától a farok úszó tövéig történik.
Hungexpo saját belátása szerint, indoklás nélkül jogosult meghatározni azokat a fotókat,
amelyek nem megfelelő minőségűek, vagy amelyeken a horgász etikának ellentmondanak.
Az ilyen fotót beküldő versenyzőt Hungexpo jogosult a versenyből egyoldalú, saját belátása
szerint meghozott döntésével a versenyből kizárni.
Amennyiben a versenyző ugyanazt a fotót, vagy ugyanarról a halról készült másik fotót
többször küld be a versenybe, úgy Hungexpo jogosult az ilyen versenyzőt a versenyből
egyoldalú, saját belátása szerint meghozott döntésével a versenyből kizárni.
A fotók elbírálása és publikációja Hungexpo kizárólagos hatáskörébe tartozik, az általa a
jelen szabályzatban meghatározottak szerint nem megfelelőnek ítélt, beküldött fotók közzé
nem tételéről indoklással nem tartozik a beküldő részére.
Hungexpo kérésére a versenyző köteles a beküldött hal hosszát és annak kifogásának
körülményeit (esetlegesen további fotóval az állami horgászjegyhez tartozó fogási napló
útján) igazolni. Ha a hal korábban megadott hosszát az igazolás nem támasztja alá vagy
a kifogás körülményei a Hungexpo megítélése szerint aggályosak, Hungexpo jogosult a
versenyből egyoldalú, saját belátása szerint meghozott döntésével a versenyből kizárni.
Az 1., 2., és 3. kategória versenyzőinek rangsorához a versenyzők a fiókjukon keresztül
folyamatosan hozzáférnek.
3. Közönségszavazás
Hungexpo a fotók beküldésére nyitva álló határidő lejártát követően valamennyi játékost
felszólítja, hogy az saját megítélése szerinti válassza ki (pipálja ki a profiljában) az általa
legjobbnak ítélt fotóját, mellyel indul a közönségszavazáson. Szavazás időtartama: 2018.
január 10 – 28. Ezen fotókat Hungexpo a microsite-on elérhetővé teszi. Hungexpo
lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az érdeklődők, regisztrációt követően (név, cím, email cím, horgász/vadász/rajongó), leadhassák szavazatukat, az általuk ítélt legjobb
képre. Ez e-mail címről egy szavazat érkezhet.
Nyertest hirdetünk a 2018-es FeHoVa-n (legtöbb szavazatot kapott képek), illetve a
helyszínen nyereményt sorsolunk a szavazók között (átvétel feltétele a személyes jelenlét).
5. Havi díjak
A verseny során havonta egy, a Szervező által az I ♥ FeHoVa szlogenhez, vagy
meghatározott témához leginkább illő fotó készítője is díjazásban részesül, mely a
Hungexpo döntése alapján kerül kiosztásra. Szponzortól és kategóriától függően, több
nyertes is lehetséges.
6. Fődíj:
Minden olyan regisztrált versenyző, aki legalább 10 darab aktivált, elfogadott fotót küldött
be a verseny ideje alatt, sorsoláson vesz részt az 500.000 Ft értékű fődíjért.
IV. NYEREMÉNYEK
Nyeremények a 2018. évben megrendezésre kerülő, 25. FeHoVa kiállítás keretében
kerülnek átadásra.

Az 1., 2. és 3. kategóriában a nyeremények:
1.
2.
3.

helyezett:
helyezett:
helyezett:

200.000 Ft értékű nyeremény
150.000 Ft értékű nyeremény
100.000 Ft értékű nyeremény

25. Jubileumi FeHoVa közönségdíjak:
Nyerteseknek:
legtöbb szavazatot kapott kép: 100.000 Ft értékű nyeremény
második legtöbb szavazatot kapott kép: 75.000 Ft értékű nyeremény
harmadik legtöbb szavazatot kapott kép: 50.000 Ft értékű nyeremény
Szavazók között sorsolással eldöntött szavazónak:
1 db 50.000 Ft értékű nyeremény
A nyeremények átvétele csak személyesen bemutatott személyazonosító dokumentum és
állami horgászjegy sorszám igazolása ellenében lehetséges (kivéve a szavazók közötti
sorsolás, ahol nem szükséges az állami horgászjegy bemutatása). Amennyiben a nyertesek
a kiállításon nem tudnak megjelenni, a regisztrációkor megadott elérhetőségek egyikén
értesítést kapnak, majd a nyereményüket a Hungexpo székhelyén vehetik át.
Havi díj/díjak:
50.000 Ft értékű nyeremény
A havi díjakat a tárgyhót megelőző hónap 20. napjáig hirdetjük meg a verseny honlapján.
A nyeremények átvétele csak személyesen bemutatott személyazonosító dokumentum és
állami horgászjegy sorszám igazolása ellenében lehetséges, nyereményüket a Hungexpo
székhelyén vagy a megjelölt horgászboltokban vehetik át (nyereménytől függően).

V. A VERSENYZŐK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI







A versenyző vállalja, hogy jelentkezésével egyidejűleg követője lesz saját Facebook
profiljával a verseny hivatalos Facebook oldalának (www.facebook.com), annak
érdekében, hogy minden esetben a lehető leggyorsabban értesülhessen a
versennyel kapcsolatos információkról.
A versenyző kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy egyes személyes adatai és
a beküldött fotói a verseny honlapján illetve a verseny hivatalos Facebook oldalán
nyilvánosságra kerüljenek a jelen versenyszabályzatban foglaltakkal összhangban.
Versenyző vállalja, hogy a verseny színvonalához illően viselkedik, a versenyt
szervezőre, támogatókra, a verseny zsűrijére nézve hátrányos kijelentést nem tesz,
hátrányos aktív vagy passzív magatartást nem tanúsít, illetve nem alkalmaz, a
verseny szervezőjének szabályzatait betartja.
Versenyző kijelenti, hogy az eredményt, a szavazást, a szervező döntési jogkörét
nem kritizálja, annak eredményeit maradéktalanul elfogadja.



A verseny során díjazásban részesült személyek vállalják, hogy a döntő napjától
számított 1 (egy) éven keresztül nem vesznek részt olyan reklám, PR vagy
kommunikációs kampányban, amely a főszponzor vagy szponzorok vagy a
Hungexpo érdekeit sértik.

VI. SZERZŐI JOG, FELHASZNÁLÁSI JOGOK
A versenyre jelentkezők tudomásul veszik, hogy a Kiállításhoz, a horgászversenyhez
kapcsolódó szellemi alkotás (védjegy, fotó) kizárólagos jogosultja a Hungexpo.
A versenyző visszavonhatatlan engedélyt ad Hungexpo részére a verseny során beküldött
fotó, grafika, hang – és videofelvétel, valamint ezek állóképeire (a továbbiakban: Mű)
bármilyen felhasználására, így különösen, de nem kizárólagosan a Művek vagy egyes
részeinek (együttesen vagy külön-külön történő) saját belátása szerinti felhasználására,
kiegészítésére, nyilvánosságra hozatalára, átdolgozására, átdolgoztatására és az
átdolgozott Művek felhasználására, a Művek harmadik személy részére történő átadására,
valamint a megszerzett felhasználási jogok tovább-engedélyezésére. a Művek kép- vagy
hangfelvételen útján történő rögzítésére, illetve azok számítógéppel vagy elektronikus
adathordozóra történő másolására, valamint a felhasználási engedély kiterjed minden, a
verseny céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felhasználási módra és
mértékre. A jelen felhasználási engedély nem korlátozott valamely területre, időtartamra,
illetve felhasználási módra és a felhasználás meghatározott mértékére. A felhasználási
engedély az egész világra kiterjed, határozatlan időtartama.
A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. különösen, de nem kizárólagosan:






a Művet korlátozásmentesen átdolgozhatja, többszörözheti és terjesztheti
(bármilyen formában);
korlátozás nélkül jogosult a Műre vonatkozó jogait harmadik személyekre átruházni,
a Műre vonatkozóan harmadik személyeknek további felhasználási jogot
engedélyezni;
korlátozás nélkül jogosult a Művet bármilyen módon rögzíteni és átmásolni (kép-,
hangfelvétel, számítógép, elektronikus adathordó stb.);
egyoldalú döntése alapján akár közvetlenül, a saját nevében is jogosult fellépni a
szerzői jog megsértése esetén a jogsértővel szemben.
A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. –t ezen jogok területi (akár külföldön is) és időbeli
korlátozás nélkül illetik meg. A Hungexpo Vásár és Reklám Zrt.-t a felhasználás
módját és mértékét illetően sem köti korlát.

A nyereményben részesült versenyzők a Művet az eredményhirdetés napjától számított 1
(egy) évig csak Hungexpo kifejezett jóváhagyásával használhatja fel, ezen idő alatt a
felhasználásra harmadik személynek engedélyt nem adhat, a Művel semmilyen formában
sem rendelkezhet.
VII. FELELŐSSÉGKIZÁRÁS
Hungexpo a szerződésszegéséért valamint a szerződésen kívül okozott kárért való és
kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja, kivéve, amennyiben a kizárást vagy korlátozást
a törvény kizárja, továbbá, Hungexpo nem vállal felelősséget semmilyen következményi
vagy közvetett kárért sem, kivéve, amennyiben a kizárást vagy korlátozást a törvény
kizárja.
XI. ADATVÉDELEM
A szervező számára kiemelkedő fontosságú cél a versenyzők által a rendelkezésére
bocsátott személyes adatok védelme, illetve a versenyzők információs önrendelkezési

jogának a biztosítása. Ennek keretében a szervező az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) alapján
a versenyzők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályok alapján és azokkal
összhangban kezeli.
1.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A versenyző az online jelentkezést önkéntesen küldi el, amellyel kifejezett hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az adatkezelő a regisztráció során megadott személyes adatait a jelen
szabályzatban meghatározott célból kezelje. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló
adatkezelésre az Infó tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja ad lehetőséget.
Az érintett személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásakor egyben ahhoz is
hozzájárul, hogy az adatai a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti továbbításra kerüljenek.
Tekintettel arra, hogy technikailag az adatkezeléshez való hozzájárulást a megadott
személyes adatok érintettjeitől eltérő személy is megadhatja, ezért Hungexpo, kétség
felmerüléséig, a regisztráció során megadott valamennyi személyes adat vonatkozásában
úgy tekinti, hogy a hozzájárulás a személyes adat érintettjétől származik. A személyes
adat érintettje bármikor tiltakozhat a személyes adati kezelése ellen, a jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint.
Az adatkezelés az érintett külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának
visszavonását követően
Az Info tv. 6. §-ának (5) bekezdésében biztosított jogosultság alapján, ha a személyes
adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, Hungexpo a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
2. AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATAI
Az adatok kezelője a Hungexpo Vásár és Reklám Zrt. Székhelye: 1101 Budapest Albertirsai
út 10. cégjegyzékszáma: 01-09-995727. Az adatkezelő köteles az adatkezelési
műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az az Információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatkezelésre
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának
védelmét.
3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE
Az adatkezelés célja a Horgászverseny sikeres megszervezése és lebonyolítása, az abból
fakadó jogok és kötelezettségek teljesítése valamint a Hungexpo és a verseny résztvevői
közötti kapcsolattartás.
A Hungexpo ezen adatkezelési cél keretében az alábbi személyes adatokat kezeli:

vezetéknév és keresztnév, e-mail cím, levelezési/postai cím, telefonszám, érvényes állami
horgászjegy száma
Kifejezett hozzájárulás esetén az adatkezelés célja hírlevél, reklám, rendszeres értesítések
küldése e-mailen keresztül a Hungexpo által megszervezésre kerülő bármely
rendezvényekről, eseményekről vagy ezekkel kapcsolatban. A hírlevélre küldéshez történő
hozzájárulás esetén az érintett ahhoz is hozzájárul, hogy amennyiben Hungexpo a
személyes adatokat más, harmadik személynek továbbítja, úgy e harmadik személyek is
felhasználhatják a személyes adatokat hírlevelek, reklámok küldéséhez.
A versenyzők hozzájárulnak ahhoz is, hogy a nevük a verseny honlapján, a facebook-on
és a Kiállításon nyilvánossághoz hozzáférhetővé váljanak.
A versenyzőtől különleges adat nem kérhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg
kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek
és törvényesnek kell lennie.
Amennyiben a versenyző vagy bármely harmadik személy a beküldött fotón szerepel, úgy
Hungexpo ezt a képmás személyes adatot is kezeli.
4. AZ ADATTOVÁBBÍTÁS LEHETŐSÉGE
A vezetéknév, a keresztnév, e-mail cím, levelezési/postai cím adatok továbbításra
kerülhetnek a horgászverseny nyereményutalványait biztosító vállalkozások részére.
5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az adatkezelést Hungexpo az adatkezelés fent leírt céljának megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig folytatja.
Amennyiben az érintett kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek, úgy a személyes
adatokat a Hungexpo törli a jelen adatvédelmi tájékozató rendelkezései figyelembe
vételével. A versenyző tudomásul veszi, hogy amennyiben személyes adatai törlését kéri,
úgy a versenyben való további részvételét Hungexpo nem tudja biztosítani.
A hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Hungexpo bizalmasan kezeli, a leiratkozás
lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott
elérhetőségek valamelyikén. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a
leiratkozas@hungexpo.hu e-mail címen.
6. ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
A megadott személyes adatokhoz a Hungexpo valamennyi munkavállalója hozzáférhet,
tekintettel arra, hogy a kezelt személyes adatok a Hungexpo központi rendszerében is
rögzítésre kerülnek. A személyes adatokra vonatkozó valamennyi adatkezelési műveletet
a Hungexpo CRM egysége végzi.
7. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A szervező a megadott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan
bizalmasan, a verseny megszervezése érdekében szükséges mértékben, hozzájárulás
esetén az azt adó személy esetleges rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

(1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani,
hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az
adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési
intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint
az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(3) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint
a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme
érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban
tárolt adatok - kivéve ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat
adatátviteli
berendezés
alkalmazásával
mely
szerveknek
továbbították
vagy
továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
(6) Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori
fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

8. A VERSENYZŐ
LEHETŐSÉGEI
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1. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. E körben az érintett
kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről
(székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában ingyenesen
megadni a tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt a
törvény lehetővé teszi. Ilyen esetben az adatkezelő köteles az érintettel a
felvilágosítás megtagadásának indokát közölni, valamint tájékoztatni a bírósághoz,
illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás
lehetőségéről tájékoztatni.
2. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését.
A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.
Az adatkezelő a személyes adatot törölni köteles, ha annak kezelése jogellenes,
vagy az érintett kéri, vagy az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem
korrigálható, vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
3. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
A tiltakozás joga megilleti az érintettet, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy
továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos
kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény
lehetővé teszi.
Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt
megvizsgálni, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatni.
Amennyiben a tiltakozás jogossága egyértelműen megállapítható, az abban
foglaltaknak haladéktalanul eleget tesz, és döntéséről írásban tájékoztatja a
tiltakozás benyújtóját. A kérelem elutasítása esetén az adatkezelő írásban
megindokolja a döntését.
A tiltakozás elutasítása esetén, amennyiben annak benyújtója nem ért egyet a
kérelem alapján hozott döntéssel, vagy amennyiben az adatkezelő a rendelkezésére
álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül, az érintett bírósághoz fordulhat.
4. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben az érintett akár a tájékoztatás alapján, akár egyéb okból az
adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, a fenti jogokon túl a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz illetve bírósághoz is fordulhat.
A Hatóság előtti eljárás:
Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárást is
kezdeményezheti. A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet

arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A hatóság elérhetőségei az alábbiak:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap cím: http://naih.hu
Bíróság előtti eljárás:
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a Tiltakozás személyes adat
kezelése ellen fejezetben meghatározott esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő
köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az
érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt is megindítható.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az
adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással
hozott
döntés
megsemmisítésére,
az
érintett
tiltakozási
jogának
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
9. AZ ADATKEZELÉS IRÁNYELVEI
A Hungexpo a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A Hungexpo fenntartja a jogot, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben vagy a
joggyakorlatban bekövetkező változások esetén a jelen adatkezelési tájékoztatóban közölt
információkat előzetes bejelentés nélkül ezen változásoknak megfelelően módosítsa. A
személyes adatai valódiságáért az érintett felel, valótlan adatokból eredő károkért
Hungexpo nem vállal felelősséget.
A Hungexpo jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az
adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Hungexpo, a változások Honlapon
történő közzététele útján értesíti az érintett. Ön a szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Tájékoztatjuk, hogy a Hungexpo a jelen tájékoztatóban bemutatott Adatkezelését Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nyilvántartásba vette. Az adatkezelés
nyilvántartási száma: NAIH-111296/2017.

