
TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 
STRAND Fesztivál - Karrierpont 

 
Az LVC Diamond Kft. a 2022-es STRAND Fesztiválon Karrierpontot működtet, amely segítségével a 
fesztiválon résztvevőknek lehetősége van a nyitott pozíciók megtekintésére és érdeklődésük jelzésére a 
cég felé. Az online jelentkezési lap beküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az LVC Diamond Kft. 
munkatársai megkeressék Önt munkalehetőséggel kapcsolatos egyeztetés céljából. Az LVC Diamond 
Kft. tájékoztatja Önöket, hogy ennek kapcsán személyes adataikat az alábbiak szerint kezeli: 
 
-  Adatkezelő: LVC Diamond Kft. (székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.; 

cégjegyzékszám: 01-09- 194087 [nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága]; adószám: 13086297-2-43; e-

mail: mail@vegas.hu); képviseli: Dr. Dravecz Róbert ügyvezető (levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 

III. emelet); 
- Adatvédelmi tisztviselő: Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda (cím: 1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. 

em. 4. a.; e-mail: iroda@szkiroda.hu; telefon: 06-1-878-0802); 
- Érintett: jelentkezési lapot kitöltő fesztiválon résztvevő személy; 
- Adatkezelés célja: munkalehetőséggel kapcsolatos egyeztetés, álláspályázat lefolytatásának előkészítése és 

elősegítése; 
- Kezelt adatok: név, megjelölt pozíció, e-mail cím; 
- Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. 
- Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 hónapig; 

(a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét); 

- Hozzáférésre jogosultak: HR munkatársak;  
- Adatbiztonság: a személyes adatok adatbiztonságával kapcsolatban az Adatkezelő megteszi a szükséges 

intézkedéseket. Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nem megengedett nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 
hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatokhoz csak az itt megjelölt személyek férhetnek hozzá. 

 
- Érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: 

Tájékoztatjuk, hogy az érintetteket személyes adataik kezelésével kapcsolatban a következő jogok illetik meg, 
amelynek gyakorlása kapcsán, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz: adataival kapcsolatban kérhet tájékoztatást, 
kérheti adatainak törlését, helyesbítését, adatai kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok 
kezelése ellen. Személyes adatainak jogellenes kezelése esetén jogszabályban meghatározott esetekben 
kártérítése, illetve sérelemdíjra jogosult.  
Ezen jogok díjmentesen gyakorolhatók. Ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen 
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő - figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával 
vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - észszerű díjat számolhat fel, vagy 
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
Az Adatkezelő a kérelmet kivizsgálja és a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja a 
kérelmezőt a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az 
intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról.  
Adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben vagy jogainak megsértése esetén kérjük, keresse az Adatkezelőt. 
Amennyiben a panasz eredménytelen, úgy  

• bíróság előtt eljárást indíthat [a perre főszabály szerint az Adatkezelő címe szerinti törvényszék illetékes, de 
az – az érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt 
is megindítható; a törvényszék illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” 
alkalmazással ellenőrizhető]; vagy 

• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH elérhetősége: 1055 Budapest, Falk 
Miksa utca 9-11., www.naih.hu; tel: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 
Adatkezeléssel kapcsolatos további információkkal (pl. alapelvek, fogalmak) kapcsolatban a vegas.hu oldalon 
elérhető Adatkezelési Szabályzatában foglaltak irányadóak. 
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