I. Adatkezelési tájékoztató a rendezvény
időszakára
Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbiakat.
Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció során megadott személyes adataimat a vállalat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Tudomásul veszem,
hogy az adatkezelésre a fenti rendezvényen való részvételemnek a biztosítása céljából került
sor. Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben adataim kezelésével kapcsolatban további
nyilatkozatot nem teszek, azok a rendezvény befejezését követően törlésre kerülnek. A fenti
adatokat a rendezvényt napját követő 30 napig (2018. június 4. napjáig) a Knorr-Bremse Fékrendszerek
Kft. HR osztálya (e-mailcím: job.rdbud@knorr-bremse.com. telefon: +36 1 382 9408), valamint a fenti
rendezvény szervezésében részt vevő megbízottja a Progressive Studio Kft. (e-mail cím:
kinga.katona@progressive.hu, telefon: 06202952465) a rendezvény megszervezésével kapcsolatos
tevékenységet végző munkatársak kezelik, az ehhez szükséges mértékben.

Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezeléséről a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
HR osztályán keresztül bármikor tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem azok helyesbítését
és törlését.
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsérelem bekövetkezése, vagy közvetlen veszélye
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vizsgálat
kezdeményezhető, továbbá jogsértés esetén ennek megszüntetése és jogkövetkezménye
iránt kereset nyújtható be a lakó-, illetve tartózkodás hely szerinti törvényszékhez.

II. Adatvédelmi tájékoztató a rendezvény
időszaka utáni kommunikációra
Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció során megadott személyes adataimat a vállalat a az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pont rendelkezéseinek megfelelően kezelje. Tudomásul
veszem, hogy az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő a következő egy évben a megadott
személyes adataimnak megfelelő, jövőbeni szakmai programjairól és álláslehetőségeiről a
megadott elérhetőségeimen értesítsen. Személyes adataim megadása önkéntes. Adataimat a
megjelölt időtartamban a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. HR osztálya (e-mailcím:
job.rdbud@knorr-bremse.com; telefon: +36 1 382 9408) részéről a munkavállalók
toborzásával, valamint szakmai rendezvények megszervezésével kapcsolatos tevékenységet

végző munkatársak kezelik, az ehhez szükséges mértékben. Tudomásul veszem, hogy
személyes adataim kezeléséről a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. HR osztályán keresztül
bármikor tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem azok helyesbítését és törlését.
Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsérelem bekövetkezése, vagy közvetlen veszélye
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) vizsgálat
kezdeményezhető, továbbá jogsértés esetén ennek megszüntetése és jogkövetkezménye iránt
kereset nyújtható be a lakó-, illetve tartózkodás hely szerinti törvényszékhez.

