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Adatkezelő: 
Városkutatás Kft. 

H-1093 Budapest Lónyay utca 34. III/9. 
mri@mri.hu 

A Városkutatás Kft. a következő adatvédelmi szempontból releváns informatikai megoldásokat használja: 

 Eseményekhez kötődő regisztrációs felületek – ennek segítségével tudjuk biztosítani, hogy 
eseményeinkre interneten át tudjanak jelentkezni az érdeklődők és hogy a résztvevőkkel 
kommunikálhassunk az eseménnyel kapcsolatban. 

 Online lekérdező rendszerek – ezeket az interneten folytatott kérdőíves adatfelvételeink során 
használjuk. 

Részletek 

Eseményekhez kötődő regisztrációs felületek 
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez. 
Cél: Az eseményen részt venni kívánó személyekkel való kapcsolattartás 
Adatok: név, e-mail cím, cím, a konferencia szervezéséhez szükséges és a részvételi feltételek biztosításával 
kapcsolatos információk. 
Az érintett a hozzájárulással engedélyt ad személyes adatainak a fent ismertetett célokból történő kezelésére. 
A regisztráció feltétele a fent ismertetett adatok kezeléséhez való hozzájárulás. Az érintett módosíthatja, illetve 
visszavonhatja hozzájárulását adatai kezeléséhez. Ha korábban adott hozzájárulását vissza szeretné vonni, 
keresse az adott eseményhez megadott személyt, vagy írjon az mri@mri.hu címre. 

 

Alchemer, https://online-kerdoiv.com/, google form, fb szavazás opció, zoom szavazás opció, mentimeter, slido 
A felmérésben való részvétel önkéntes, az adatokat bizalmasan kezeljük, azokhoz kizárólag a kutatásban 
közreműködők férhetnek hozzá. Az adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. 
A begyűjtött adatokból ez idő alatt és az ezt követő 5 évben szakmai és tudományos publikációkat is tervezünk 
megjelentetni. Csak a nem beazonosítható aggregált adatokat, és az abból levont következtetéseket 
publikáljuk. 
Az érintett nem köteles a személyes jellegű adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen 
lehetséges következménnyel nem jár. Az érintett bármikor visszamondhatja részvételét és kérheti adatainak 
törlését. 
Az érintettek jogai 
Az érintettnek joga van: 
• hozzáférni a rá vonatkozó adatokhoz, 
• adatai helyesbítéséhez, 
• adatai törléséhez, 
• az adatok kezelésének korlátozásához. 
• panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz 

A felügyeleti hatóság elérhetősége 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hivatal (NAIH) 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: +36 (1) 391-1400 
fax: +36 (1) 391-1410 
ugyfelszolgalat@naih.hu 
http://www.naih.hu 

 


