
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 
Vaszari Ádám Tamás (Szül: Bp, 1985.11.12., cím: 2120 Dunakeszi, Székelykeresztúr utca 7/1), mint a 
„Signature 40” elnevezésű marketingkommunikációs megbízói szakmai toplista (a továbbiakban: 
„Platform”) szervezője és adatkezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”), valamint az Adamsky by 
Positive Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01 09 939522; székhely: 1062 Budapest, Délibáb utca 29.), 
mint a Platform lebonyolító ügynöksége, egyúttal az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozó (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó) ezúton teszik közzé a Platform során és azzal összefüggésben 
megvalósuló adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást a GDPR1 12. cikk értelmében.  
 
Jelen adatkezelési tájékoztató alapján a személyes adatok felhasználásához hozzájárulásukat a 
Platform használata során ajánlást adó (a továbbiakban: „Ajánlás”) Ajánlók (a továbbiakban: 
”Ajánlók”) az engedélyező check-box kipipálásával adják meg. 
 
1.) AZ ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK ADATAI  
 
1.1. Adatkezelő   
Vaszari Ádám Tamás 
Cím: 2120 Dunakeszi, Székelykeresztúr utca 7/1. 
Született: Budapest, 1985.11.12. 
E-mail címe: vaszary.adam@signature40.hu   
 
1.2. Adatfeldolgozó  
Adamsky by Positive Kft. 
Székhelye: 1062 Budapest, Délibáb utca 29. 
Cégjegyzékszáma: 01 09 939522 
E-mail címe: hello@signature40.hu  
 
2.) A KEZELT ADATOK KÖRE  
 
Az Ajánló érintetteknek a Platform eredményeképpen megvalósuló toplista létrejöttéhez meg kell 
adniuk a következőkben definiált személyes adataikat, valamint az általuk Ajánlás során elismerésre 
érdemes személyek (a továbbiakban: „Ajánlott”) személyes adatait annak érdekében, hogy a Platform 
megalkotása során a zsűrizési folyamatban részt vehessenek. Ajánlásával az Ajánló érintett önkéntes 
és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adatokat a Platform megalkotása 
érdekében felhasználja. Az Ajánlás során Ajánló érintettek magukra, illetve az Ajánlottakra 
vonatkozóan a következő személyes adataikat adhatják meg, (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):  
 
Ajánló adatai 

• teljes név* 
• ajánló mobiltelefonszáma* 
• ajánló email címe* 
• ajánló munkahelye (cégnév)* 

Ajánlott adatai 
• teljes név* 
• cégnév* 

 
1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(általános adatvédelmi rendelet) 
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• email cím* 
• pozíció* 
• Szakterület (választható a kiírás szerint: Brand Management, Trade Marketing 

Management)* 
• telefonszám 

 
Ajánlásra kizárólag 18. életévüket betöltött, magyar belföldi adóilletőséggel (magyarországi 
lakóhellyel) rendelkező személyek jogosultak.  
 
Ajánlott 4. pontban részletezett Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó által indított megkeresését követően 
önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a személyes adatokat a Platform 
megalkotása érdekében felhasználja. Az Ajánlás során Ajánlott a következő adataikat adhatják meg, 
(a *-al jelölt adatok megadása kötelező): 
 

• Munkavégzése során mely márkák marketing tevekénységéért felelős? 
• Az érintett márkák nagyságrendi százalékos arányban mekkora súlyt képviselnek a tulajdonos 

vállalat bevételében (skála – intervallum)? 
• Az Ajánlott mennyi időn belül érte el jelenlegi pozícióját? 
• Hány éve dolgozik a munkáltatójánál? 
• Mely reklámszakmai díjak köthetőek az ő koordinációjához? 
• Munkájának köszönhetően tud-e KPI teljesülést felmutatni? 

 
3.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA  
 
Az Ajánlás során az Ajánló előzetes és megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntesen és kifejezetten 
hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) ahhoz, hogy az Adatkezelő a személyes adatait a jelen 
tájékoztatóban írtak szerint kezelje.  
 
4.) AZ ADATKEZELÉS CÉLJA IDŐTARTAMA ÉS FOLYAMATA 
 
Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő az Ajánlás során megadott személyes adatok felhasználásával 
a hazai marketingkommunikációs szakma megbízói körében Brand Management és Trade Marketing 
Management oldalon dolgozó, nem döntéshozói pozícióban lévő szakemberek szakmai és gazdasági 
érdekképviselete, valamint ismertségének, elfogadottságának növelése. Ezenfelül a Adatkezelő célja, 
hogy évi egy alkalommal díjazza a minősítési feltételeknek leginkább megfelelő szakemberek 
teljesítményét. Ennek érdekében Adatkezelő minőségi követelményeket és minimumelvárásokat 
határoz meg, és lehetőséget teremt arra, hogy meghatározott minimumelvárásokat teljesítő Ajánlott 
szakemberek a Platformnak köszönhetően megkülönböztessék magukat. 
 
Az Ajánlás során Adatkezelő és Adatfeldolgozó Ajánló adatai alapján elektronikus email formájában 
felkeresi Ajánlottat és tájékoztatja az Ajánlás tényéről, egyúttal kifejezett és önkéntes hozzájárulását 
kéri az adatkezeléshez. Ajánlott a hozzájárulás megadását követően javíthatja a Platformban betöltött 
helyezésének esélyeit, amennyiben a 2-es pontban megjelölt nem kötelező adatokkal bővíti a kezelt 
adatok körét. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatbázisban az adott évi Platform eredményeként létrejövő 
toplista hivatalos kommunikációs megjelenésének napjától számított 18 (tizennyolc) hónapig őrzi meg, 
avagy amíg az Ajánló vagy Ajánlott nem vonja vissza a személyes adatai kezeléséhez adott 
hozzájárulását, illetve nem kéri személyes adatai törlését. A személyes adatokat tartalmazó adatbázist 
az említett lejárati időpontban az Adatkezelő a személynév törlésével a személyes jellegétől megfosztja 



(azaz anonimizálja), majd ezt követően az adatbázist időkorlát nélkül tárolhatja. Az Ajánló kérésére az 
Ajánló és Ajánlott valamennyi személyes adata haladéktalanul törlésre kerül. 
 
5.) A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK HELYSZÍNEI 
 
A Platform helyszínei, Adatkezelő, Adatfeldolgozó székhelyei, telephelyei és címe.  
 
6.) A SZEMÉLYES ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS  
 
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó a 
hatályos jogszabályok szerint jogosultak.  
 
Az Adatkezelő fenntartja a jogot ahhoz, hogy a jövőben külön-külön vagy együttesen további vagy 
eltérő adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával 
tájékoztatja az Ajánló, illetve Ajánlott érintetteket.  
 
Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi és hatósági/bírósági rendelkezés hiányában nem adja át harmadik 
személyeknek a személyes azonosítására alkalmas személyes adatokat.  
 
7.) AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL   
 
Az adatkezelés során az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz. 
 
8.) HARMADIK ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS   
 
Az adatkezelés során az Adatkezelő harmadik országba továbbíthat a Platformmal összefüggésben 
gyűjtött, vagy azzal kapcsolatban kezelt személyes adatokat, továbbá ezeknek a személyes adatok 
kezelése során létrejött adatokat is. 
 
9.) A FELHASZNÁLÓ JOGAI  
 
Kérjük, a Tisztelt Ajánló és Ajánlott érintetteket az itt írt jogosultságaikkal kapcsolatban – az 
Adatkezelőtől kapott megbízása alapján – a hello@signature40.hu e-mail címen érdeklődjenek.  
 
Az Adatkezelő az Ajánló és Ajánlott érintett kérésére tájékoztatást ad a kezelt személyes adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, helyszínéről, időtartamáról, az adatfeldolgozókról és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  
 
Tájékoztatás kérhető e-mailben és postai úton: a hello@signature40.hu email címen, illetve a 1062 
Budapest, Délibáb utca 29. (Adamsky by Positive Kft.) postai címen, mindkét esetben a 
személyazonosság igazolásával és az Ajánló vagy Ajánlott érintett levelezési címének megadásával.  
Adatkezelő az Adatfeldolgozó útján a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon 
belül, írásban válaszol.  
 
Ajánló és Ajánlott érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes 
adatokat) szintén a fentebb jelölt címeken, telefonszám, vagy levelezési cím megadásával. Adatkezelő 
a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről értesíti az Ajánló 
és Ajánlott érintettet.  
 
Ajánló és Ajánlott érintett a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy azok kezelésének 
korlátozását – részben vagy egészben – a fentebb jelölt címeken, ingyenesen, indokolás nélkül, 
levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul 
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gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Ajánló vagy Ajánlott érintettet a 
nyilvántartásából.  
 
Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha az Ajánló vagy Ajánlott érintett 
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az 
Ajánló vagy Ajánlott érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, 
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.  
 
Amennyiben az Adatkezelő az Ajánló vagy Ajánlott érintett helyesbítés, adatkezelés korlátozása vagy 
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban 
közli a helyesbítés, adatkezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait. A helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az 
Adatkezelő tájékoztatja Ajánlót vagy Ajánlottat a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.  
 
10.) ADATBIZTONSÁG  
 
Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi 
továbbá azokat a GDPR 32. cikk szerinti technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az 
eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 
illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan 
megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az 
Ajánló és Ajánlott érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek 
eleget az adatbiztonság követelményének.  
 
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.  
 
8.) JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK  
 
Amennyiben az Ajánló vagy Ajánlott úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez 
való jogát, és az Adatkezelőtől nem kapott megfelelő intézkedést, úgy az irányadó jogszabályok 
szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:  

• Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál  
(cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)  

• a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.  
 
9.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a GDPR rendelkezései az irányadóak.  
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan bármikor 
módosítsa.  
 
 
Budapest, 2022. július 29.  
 

Vaszari Ádám Tamás (adatkezelő) 

Adamsky by Positive Kft. (adatfeldolgozó)  


