
Adatkezelési tájékoztató
Kapcsolattartás a rendezvény résztvevőivel

adatkezeléshez

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény(továbbiakban: Info tv.) 16. § bekezdése és
az Európai Parlament és Tanács 2016 / 679. Rendeletének(továbbiakban: GDPR) 12.-14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő neve: Mocsolád-Civilház Közhasznú Nonprofit Kft.
Címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Telefonszáma: +36/30-908-3614
E-mail címe: tallermarietta13@gmail.com
Weboldal:

2. Az adatkezelő képviselője: Ügyvezető
Elérhetősége:
Hatáskör gyakorlója:
Kapcsolattartó megnevezése:
Kapcsolattartó elérhetősége:

3. Közös adatkezelés: Nincs közös adatkezelés
4. Adatvédelmi tisztviselő: Avtinet Szolgáltató Kft

Telefonszáma: +36 20 359 6885
E-mail címe: tisztviselo@avtinet.hu

5. Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése

6. Az adatkezelés jogalapja:
- Az érintett hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a) pont)

7. A kezelt személyes adatok forrása: Érintett;
8. Az érintettek és a kezelt adatok köre:

Érintett:
Név*; Telefonszám*; Lakcím*; Kapcsolattartás során megismert egyéb adat*;

9. A *-gal jelölt, nem kötelezően megadandó adatok megadásának megtagadásából eredő esetleges következmények:
Nincs következménye. 

10. Adattovábbítás: nincs
11. Az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozást végző külső partner:

nincs
12. Harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez történő adattovábbítás:

nem történik
13. Az adatok kezelésének időtartama:

- Rendezvény lebonyolításáig, GDPR 5. cikk (1) e)
14. Az adatok megismerésére jogosultak: Ügyvezető;
15. Automatizált döntéshozatal: nem történik
16. Profilozás: nem történik
17. Adatbiztonság:

Technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre annak érdekében, hogy a megfelelő adatbiztonságot garantáljuk. Ennek
értelmében biztosítjuk, hogy az önnel kapcsolatos adatokat megfelelő állagú épületben kezeljük. A papír alapú dokumentumok kezelése
az adatkezelést végző személy felelősségében történik. Az elektronikusan tárolt adatok kezelésére a vonatkozó informatikai és
informatikai biztonsági szabályok figyelembevételével kerül sor. Adatkezelésünkben jogosultsági és hozzáférési szintek kialakítását
vezettük be annak érdekében, hogy a kezelt adatoknak megfelelő védelmi intézkedéseket biztosítsunk. Így azokhoz hozzáférése
kizárólag az Adatkezelő ügykezelés szempontjából jogosult munkatársainak van.

18. Az adatkezeléssel érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:
Részletezve a jelen adatkezelési tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. számú melléklete szerint.

Érvényes: 2018.05.25-tól
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Nyilatkozattevő aláírása

Hozzájáruló / hozzájárulást megtagadó nyilatkozat
Kapcsolattartás a rendezvény résztvevőivel

adatkezeléshez
- Érintett -

Alulírott, Név: ...............................................................................................................................................
Születési hely, idő: ........................................................ Anyja neve: ........................................................

 Más nevében nyilatkozom, akinek 
Neve: .........................................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................Anyja neve: ........................................................

szülője vagyok. gondviselője vagyok. jogi képviselője vagyok.
egyéb vagyok: .................................................................................

Nyilatkozat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi
CXII.törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és Tanács(EU) 2016 / 679 rendelete
6.cikk(1) bekezdés a) pontja alapján:

Az adatkezelő neve: Mocsolád-Civilház Közhasznú Nonprofit Kft.
Az adatkezelő címe: 7345 Alsómocsolád Rákóczi u. 21.
Az adatkezelés célja: Kapcsolattartáshoz szükséges adatok kezelése
Az adatkezelés jogalapja: az érintett, illetve ügyében eljáró jogokat gyakorló személy
hozzájárulása(GDPR 6.cikk(1) bekezdés a.) pont)
A kezelt adatok forrása: Érintett; 
Az érintett és a kezelt adatok köre:
Érintett
- Név Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Telefonszám Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Lakcím Hozzájárulok Nem járulok hozzá
- Kapcsolattartás során megismert egyéb adat Hozzájárulok Nem járulok hozzá
Adattovábbítás címzettje:
nincs
Az adatok kezelésének időtartama:
- Rendezvény lebonyolításáig, GDPR 5. cikk (1) e)
Az adatmegadás megtagadásának következménye: Nincs következménye. 

Kijelentem, hogy fenti nyilatkozatot önkéntesen, minden külső befolyás nélkül tettem meg. Jelen
nyilatkozat részeit vagy egészét bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül
visszavonhatom.Kijelentem, hogy fenti adatkezelésről az Európai Parlament és a Tanács(EU) 2016 / 679
rendelete(GDPR) alapján a készült Adatkezelési Tájékoztatót a kifüggesztett tájékoztatóban
megtekinthettem, megértettem és tudomásul vettem. Jelen nyilatkozat megtételéhez szükségesen
megadott személyes adataim kezeléséről a megfelelő tájékoztatást szóban megkaptam, azt a kifüggesztett
tájékoztatóban megtekinthettem és mindezt megértettem.

Nyilatkozattétel dátuma: .................
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