ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A FESZTIVÁL WIFI HASZNÁLATÁHOZ
Az alábbi adatkezelési tájékoztatóban információkat találhat a személyes adatainak a Fesztivál
WiFi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kezeléséről. Ha használja a Fesztivál WiFi
szolgáltatást, szükségszerűen személyes adatot ad meg. A Campus a Fesztivál WiFi kapcsolaton
keresztüli internetelérést internetszolgáltatója, a Magyar Telekon Nyrt. szolgáltatásának
igénybevételével nyújtjuk, a WiFi forgalmat a Campus nem rögzíti. Ha Ön hírlevelünkre is
feliratkozott, e-mail címét csak külön, kifejezetten erre az adatkezelésre megadott hozzájárulása
esetén kezeljük. A hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót a campusfesztival.hu oldalon
találja meg.
Az adatkezelő

Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft.
székhelye: 4028 Debrecen, Kassai út 26.
cégjegyzékszáma: 09-09-013671
adószáma: 21454167-2-09
e-mail címe: info@campusfesztival.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Campus”)
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Jogok, jogorvoslat, panasz
Ön a GDPR alapján hozzáférést kérhet a személyes adatokhoz, az adatkezelésről tájékoztatást kérhet
(melyet Adatkezelő legkésőbb 30 napon belül ad meg), kérheti az adatkezelés korlátozását. Az adatok
törlése a fenti adattörlési határidőben történik. Amennyiben Ön szerint Adatkezelő megsértette
valamely, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi rendelkezést, akkor kérjük, forduljon elsősorban
hozzánk a fenti elérhetőségeken vagy a következő e-mail címen: info@campusfesztival.hu. Ennek
eredménytelensége esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat.

Debrecen, 2020. április 27.

