Adatkezelési és részvételi szabályzat
1. A UPC Pop-up Mozi (a továbbiakban: „Pop-up Mozi” vagy „rendezvény”) szervezője és
lebonyolítója, valamint az adatkezelő:
UPC Magyarország Kft. (székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.
cégjegyzékszám: Cg.01-09-366290; adószám: 10987278-2-44) (a továbbiakban: „UPC” vagy
„Szervező”)

2. A részvételi feltételek:
A rendezvényen való részvétellel a résztvevő elfogadja a jelen szabályzatot, különösen az itt rögzített
adatkezelési szabályokat.
A részvétel mindenki számára nyitott, de a vetített film korhatár besorolásából következően 18 éven
aluliak számára nem ajánlott. A regisztráló a helyfoglalással nyilatkozik arról, hogy a filmvetítésen
résztvevők betöltötték 18. életévüket, ebből kifolyólag a Szervező nem vállalja a felelősséget a
regisztrálók életkorának ellenőrzéséért. A részvételhez a www.popupmozi.upc.hu, vagy
popupmozi.upc.hu oldalon szükséges regisztrálni az alábbi adatok megadásával:
-

név
telefonszám
e-mail cím

A regisztrációt követően automata e-mail érkezik a megadott címre, amely visszaigazolása szükséges
a rendezvényen való részvételhez.
A helyek biztosítása a regisztáció időpontjának sorrendjében történik. Amennyiben nem marad
szabad hely a rendezvényre, a további regisztrálók várólistára kerülnek. Ha foglalás visszamondására
kerül sor, úgy a megürült helyek függvényében a várólistán soron következő helyfoglalási igénnyel
rendelkező regisztráló lesz jogosult a felszabadul helyek elfoglalására.

3. Adatkezelési szabályok:
Szervező a rendezvény lebonyolításához szükséges adatkezelést (a továbbiakban: „adatkezelés”) az
Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotörvény) vonatkozó rendelkezéseivel összhangban végzi.
Az adatkezelés az érintett résztvevő hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés célja: a regisztráció során megadott adatok csak a foglalás beazonosítása céljából, a
rendezvényre történő belépés és a rendezvény előtti esetleges telefonos megkeresés (a foglalt
helyek fenntartásának szükségességéről való meggyőződés) miatt kerülnek begyűjtésre.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok a rendezvény lebonyolítása után törlésre kerülnek.

A Szervezőtől tájékoztatás kérhető a személyes adatok kezeléséről, kérhető továbbá a személyes
adatok helyesbítése, törlése vagy zárolása. Jogszabályban meghatározott esetekben tiltakozhat a
résztvevő a személyes adatok kezelése ellen.
A résztvevő a rendezvényen való részvétellel tudomásul veszi és hozzájárul, hogy kép- és hangfelvétel
készülhet róla, amely felvételeket a Szervező a rendezvény lebonyolítását követően marketing célra
felhasználhat.
Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogok sérelmére kerülne sor, a
résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a hatáskörrel,
illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és
jogorvoslati lehetőségeket az Infotörvény tartalmazza.

4. Egyéb rendelkezések

A Szervező a jelen szabályzatot a rendezvény időpontjáig a www.popupmozi.upc.hu és a
popupmozi.upc.hu honlapon folyamatosan elérhetővé teszi. A rendezvényen résztvevő személyek
kötelesek tájékozódni a szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő
esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

