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NO FHOTO ADATKEZELÉS
Az ISO 9000 FÓRUM Egyesület (Adatkezelő) Adatkezelési Szabályzatot működtet és biztosítja a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő biztonságos
kezelését az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR=General Data Protection Regulation)
követelményeinek megfelelően. A személyes adatok kezelését az integritás és bizalmasság
tiszteletben tartásával végzi az egyesület.
Az ISO 9000 FÓRUM EGYESÜLET Küldetésének tekinti – a minőségmenedzsment jó
gyakorlatának megismertetése, az alkalmazott minőségfejlesztési modellek terjesztése, az új
modellek és módszerek hiteles és szakszerű bemutatása révén – a szervezeti minőségkultúra
erősítését és a minőségszemlélet országos terjesztését.
Az Egyesület a küldetését és stratégiai céljait és a minőségszemlélet terjesztését konferenciák,
szakmai rendezvények szervezésével, népszerűsítésével valósítja meg. Így az Egyesület alapvető
célja és érdeke a rendezvények sikerének, illetve egyéb minőségügyi díjak, elismerések minél
szélesebb fórumon, az interneten való népszerűsítése. Ennek érdekében a szakmai konferenciák,
szakmai napok és az Adatkezelő életének egyéb szakmai rendezvényei (mind nyilvános
rendezvények) interneten történő népszerűsítése, az ott készült fotók (esetleg interjúkat tartalmazó
videók) bemutatásával. Ezek az adatkezeléshez az Adatkezelő jogos érdekét támasztják alá.
A rendezvényeken résztvevők a fotók készítéséről tájékoztatást kapnak, illetve a fotókon való
részvételükhöz a rendezvényre, konferenciára való jelentkezéskor hozzájárulnak. Azon résztvevők,
akik a fotón való részvételhez nem járulnak hozzá, azt a Jelentkezési lapon – a megfelelő checkbox
nem bejelölésével – jelzik, a rendezvény/konferencia helyszínén „No Photo” kitűzőt kapnak,
amelynek viselésével jelzik a fényképeken való nem-megjelenési szándékukat.
Az Adatkezelő honlapján megjelent képeken való megjelenésükre vonatkozó hozzájárulásukat az
érintettek – az adott megjelent fénykép megjelölésével – visszavonhatják. Az Adatkezelő ebben az
esetben 5 munkanapon belül törli az érintett fényképet.
Az Adatkezelési Szabályzat életbe lépését megelőzően (2018. május előtt) a
konferenciákon/rendezvényeken készült fényképeken való megjelenéshez – az általános
tájékoztatáson túlmenően – nem volt szükséges minden érintettnek az egyéni, erre az adatkezelési
célra történő elkülönített írásos hozzájárulása. Ezeket a hozzájárulásokat az ISOFÓRUM
(Adatkezelő) honlapján szereplő képeken minden azon részvevőről utólagosan és egyedileg
begyűjteni aránytalanul nagy ráfordítást jelentene az Egyesületnek. Ugyanakkor jogos érdeke a
képek közzétételével a szakma és a rendezvények, konferenciák népszerűsítése. Ezért –
alátámasztva egy megfelelő érdekmérlegelési teszttel – a 2018. május előtt közzétett képek esetén
a képeket továbbra is közzéteszi az interneten, a részvevők konferenciára, rendezvényre való
jelentkezését értelmezve az ott készült képeken való hozzájárulásuknak.
Természetesen ezen hozzájárulás visszavonására ezen képek esetén is folyamatosan biztosított a
lehetőség, és azon képek, amelyeken az azon való megjelenését bármelyik azon szereplő érintett
visszavonta, a visszavonást követő 5 munkanapon belül törlésre kerülnek.
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