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TLP sárga (címzetteknek) 

 

Adatkezelési tájékoztató 

2022. október 25-i RCG Hungary Partnerrendezvénnyel kapcsolatos adatkezelésről 

 

A Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1133 Budapest, Váci út 92., cégjegyzékszám: 01-10-045318, adószám: 13594567-2-44, a 

továbbiakban: „Adatkezelő”, „Társaság”) jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési 

tájékoztató”) útján tesz eleget a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27. 

napján elfogadott 2016/679. számú rendeletben (a továbbiakban: „GDPR”) foglalt tájékoztatási 

kötelezettségének az Adatkezelőnek  a Danubius Hotel Héliában (1133 Budapest, Kárpát utca 

62-64.) 2022. október 25. napján az Adatkezelő üzleti partnerei számára tartott RCG Hungary 

Partnerrendezvény (a továbbiakban: „a partnerrendezvény”) megszervezése és 

lebonyolítása érdekében végzett, valamint képfelvételek készítésével összefüggésben 

adatkezeléssel kapcsolatban. 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelésre vonatkozó fogalmak, 

alapelvek, továbbá az adatkezelés biztonságához köthető részletesebb szabályozások 

és az érintettek GDPR szerinti érintetti jogainak gyakorlásával összefüggő, bővebb 

információk, elérhetőségek az Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, 

mely dokumentum mindenkor hatályos változata az Adatkezelő székhelyén érhető el. 

 

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő jogosult az egyes adatkezelései vonatkozásában külön 

kivonat készítésére, amelynek tartalma biztosíthatja az érintettek előzetes tájékoztatását 

személyes adataik meghatározott adatkezelésével összefüggésben, elkészítette a jelen 

Adatkezelési tájékoztatót. 

 

1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége: 

 

Adatkezelő neve:     Rail Cargo Hungaria Zrt. 

Adatkezelő székhelye:    1133 Budapest, Váci út 92. 

Adószáma:      13594567-2-44 

Cégjegyzékszám:     01-10-045318 

E-mail címe:      adatvedelm.rch.hu@railcargo.com 

Telefonszáma:     +36 30 722 9303 

Adatvédelmi tisztviselő neve:   dr. Winter Rita 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelm.rch.hu@railcargo.com 

 

2. Partnerrendezvénnyel kapcsolatos adatkezelés 

 

2.1. A partnerrendezvényre történő jelentkezésekkel összefüggő adatkezelés 

 

Adatkezelés célja: 
A partnerrendezvényen való részvételhez szükséges 

kapcsolatfelvétel 

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím 

Érintettek köre: A partnerrendezvényre jelentkezők. 
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Adatkezelés 

jogalapja: 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti 

hozzájárulás 

Adattárolás 

határideje: 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a 

jelentkezéstől számított 1 évig. 

Adatkezelés módja: Elektronikusan. 

Adat forrása: Érintettől felvett adat 

Az adatszolgáltatás 

elmaradásának 

lehetséges 

következményei: 

A személyes adat szolgáltatása a partnerrendezvényen való 

részvétel feltétele, így amennyiben az érintett jelentkezni kíván a 

Társaság által megtartott rendezvényre, úgy az adat 

szolgáltatása kötelező.  

Automatizált 

döntéshozatal és 

profilalkotás: 

A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem 

végez profilalkotást. 

Kik ismerhetik meg a 

személyes adatokat? 

A Társaság Marketing és kommunikáció és Kereskedelem 

szakterületének munkatársai. 

Adattovábbítás 

harmadik országba 

vagy nemzetközi 

szervezet részére: 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére nem történik. 

 

2.2. Partnerrendezvényen készített képekkel kapcsolatos adatkezelés 

 

 

Adatkezelés célja 
Fényképek készítése a partnerrendezvényről az üzletpolitika 

támogatása és marketing kommunikáció céljából. 

Kezelt adatok köre A fényképfelvételen szereplő érintettek képmása. 

Érintettek kategóriái A partnerrendezvényre jelentkezők. 

Adatkezelés jogalapja 
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti 

hozzájárulás. 

Adattárolás határideje Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Adatkezelés módja Elektronikusan.  

Adat forrása Érintettől felvett adat. 

Automatizált 

döntéshozatal és 

profilalkotás 

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és 

nem végez profilalkotást. 

Kik ismerheti meg a 

személyes adatokat? 

 Az Adatkezelő,  
 az Adatkezelő által kiadott CARGOnline belső hírlevélhez 

és az Adatkezelő cégcsoportja által kiadott ÖBB bewegt 
magyar verzió magazinhoz hozzáférési jogosultsággal 
rendelkezők (azaz az Adatkezelő munkavállalói), 

 továbbá a nyilvánosságra hozott (így az 
rch.railcargo.com honlapon is közzétett) felvételeket 
bármely harmadik személy is megismerheti. 

Adattovábbítás 

harmadik országba 

vagy nemzetközi 

szervezet részére 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére nem történik. 
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3. Az adatfeldolgozók, adattovábbítás 

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatfeldolgozók önálló döntést nem 

jogosultak hozni, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint 

jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk 

kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előirt rendelkezésekkel 

összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által 

megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes 

adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek 

adatkezelési műveleteket. Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt 

adatkezelésével kapcsolatban adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az adatokat nem továbbítja 

harmadik fél részére. 

 

4. Az érintettek jogai és a jogorvoslat 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelő 

adatvédelmi tisztviselőjénél vagy írásban, az Adatkezelő székhelyére megküldött levélben 

írásbeli kérelme alapján; illetve jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, valamint az 

adathordozhatósághoz, továbbá a jogorvoslathoz való jogával, és hozzájárulásának 

visszavonásának jogával élni.  

 

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. 

rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli, ahogy az Adatkezelő személyes adatait 

kezeli, úgy panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz, továbbá az érintett jogosult az Adatkezelő 

adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal közvetlenül a hatósághoz is fordulni, 

bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 

Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., telefonszám: +36 (1) 391-

1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu). Az érintettnek lehetősége van 

adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben 

az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye 

(ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be 

keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a 

http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. 
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