ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TÁBOROZÓKNAK

Kérjük, hogy az adatai rendelkezésre bocsátása előtt az alábbi tájékoztatót figyelmesen olvassa el!
A Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány, mint adatkezelő (székhelye: 1065 Budapest, Révay utca 16.;
nyilvántartási száma: 01-01-0008237; továbbiakban: Alapítvány vagy Adatkezelő) ezúton tájékoztatja táborozóit
az Alapítvány által Budapesten, JCC Budapest – Bálint Házban megszervezésre kerülő JCamp Táborral (a
továbbiakban: Tábor) összefüggésben kezelt személyes adatok köréről, valamint adatkezelési folyamatokról.
A JCamp Táborba történő jelentkezés, a Tábor szolgáltatásainak biztosítása szükségessé teszi a Táborozók, illetve
törvényes képiviselőjük személyes adatainak, valamint bizonyos egészségügyi adatainak kezelését. Erre
tekintettel az Adatkezelő, a Táborban résztvevő Táborozók, illetve törvényes képviselőjük személyes adatainak
kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt előzetes tájékoztatást adja az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. cikkében foglaltak szerint.
I. Az adatkezelő személye
AZ ADATKEZELŐ ÉS KÉPVISELŐJE ELÉRHETŐSÉGEI
Az Adatkezelő:
Név: Bálint Zsidó Közösségi Ház Alapítvány
Székhely: 1065 Budapest, Révay utca 16.
Képviselői:
Név: Kenesei Marcell András igazgató
II. Az adatfeldolgozás célja, jogalapja, a feldolgozott személyes adatok köre, az adatok megőrzési ideje és az
adatok megismerésére jogosultak és a személyes adatok címzettjei (adattovábbítás, adatfeldolgozás)
A Táborral kapcsolatban felmerülő adatkezelés, adatfeldolgozás céljára, jogalapjára, a kezelt személyes adatok
körére, azok megőrzési idejére, illetve az adatok címzettjeire vonatkozó tájékoztatást az alábbi összefoglaló
táblázatban adjuk meg.
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Adatfeldolgozás célja és
Adatfeldolgozás jogalapja
Személyes adatok / feldolgozott személyes
Adatok megőrzési ideje
Személyes adatokat fogadók, vagy
jogi alapja
adatok kategóriái
fogadók kategóriái
Jelentkezés és regisztráció a Személyes
adatok
az
információs Személyes adatok:
A táborozó Táborban való
Táborba
ideértve
a önrendelkezési
jogról
és
az
részvétele idejéig.
Táborozók és törvényes információszabadságról szóló 2011. évi
--• Név, születési idő és hely,
képviselőik
CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. §
állampolgárság, lakcím, TAJ szám,
személyazonosságának
(1) bekezdés b.) pontja és a GDPR rendelet
személyi igazolvány száma
ellenőrzését adatminőségi 6. cikk (1) bekezdésének a.) pontja alapján
• Elsődleges és másodlagos törvényes
célokból és a velük való kerülnek
kezelésre.
képviselő neve, címe, levelezési címe,
kommunikációt.
személyazonosító
okmányának
Személyes adatainak megadása erre a célra
száma, telefonszáma, e-mail címe
szükséges feltétele annak, hogy szerződést
kössön velünk. Ha azonban nem adja meg
személyes adatait, akkor az ön részvétele és
regisztrációja a Táborban késhet, vagy
lehetetlenné válhat.
A jelentkezők egészségügyi A személyes adatok és egészségügyi adatok Személyes adatok:
A táborozó Táborban való
• Az Alapítvány munkatársai,
alkalmasságának
az
érintett
vagy
törvényes
részvétele idejéig.
Tábor személyzete
ellenőrzése a Táborban való képviselőjének írásbeli
hozzájárulásával
•
Egészségügyi személyzet
• Név, születési idő és hely
részvételükhöz;
a tanuló
ifjúság
üdülésének
és
• Elsődleges és másodlagos sürgősségi
táborozásának
egészségügyi
kapcsolattartó
neve,
otthoni
feltételeiről szóló 12/1991 NM rendelet 4.
telefonszáma, mobil telefonszáma,
§ (2) bekezdése, az Info tv. 5. § (1) bekezdés
munkahelyi telefonszáma, e-mail
b.) pontja és a GDPR rendelet 6. cikk (1)
címe
bekezdésének a.) pontja és c.) pontja
alapján kerülnek kezelésre.
Egészségügyi adatok:
•
•
•

Allergia (pl. rovarcsípés, méh,
gyógyszer, pollen/por, egyéb)
Ételallergia,
érzékenység
(gluténérzékenység,
laktózérzékenység)
Speciális étrend (kóser étrend,
vegetáriánus, vegán étrend, cukor
nélküli étrend, egyéb étrend)
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rendelkezik
-e
védettségi
igazolvánnyal, átesett -e Covid
fertőzésen?
Gyógyszerallergia
Magasság, testsúly
A jelenlegi egészségügyi állapotra
vonatkozó információk (a Táborozó
jelenleg szenved-e vagy szenvedett -e
korábban
asztmában,
cukorbetegségben,
mumpszban,
kanyaróban,
bárányhimlőben,
betegség
idejének
jelenlegi
státuszának, szükséges kezelések
megjelölése)
Rendszeresen szedett gyógyszerek;
A résztvevő szed-e majd gyógyszert a
tábor ideje alatt;
Bármely egyéb jelenlegi fizikai vagy
mentális állapot, ami befolyásolhatja
a részvételt.
Fizikai tevékenység korlátozása, ha
van ilyen,
Egészségügyi előtörténetre vonatkozó
információk
(súlyos
sérülések,
műtétek, csonttörések)
Egészségügyi előtörténetre vonatkozó
információk
(súlyos
sérülések,
műtétek, csonttörések)
Covid-19 fertőzés tüneteit tapasztalja
-e magán (láz, köhögés, légszomj,
torokfájdalom,
izomfájdalom,
nagyfokú gyengeség, émelygéshasmenés, fejfájás)
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A Táborozók / Törvényes Az adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk Személyes adatok:
A személyes adatokat az adózás
Képviselőik
fizetéseinek (1)
bekezdés
c.)
pontja
alapján
rendjéről szóló 2017. évi CL.
kezelése;
a könyveléssel
kapcsolatos
jogi
törvény 202. § alapján az
• Fizető neve;
kötelezettségek teljesítése érdekében
való
jog
• Információ a Táborozó vagy első vagy adómegállapításhoz
kezeli.
elévüléséig,
vagy
a
számvitelről
másodlagos törvényes képviselője
hitelkártya adatairól, ideértve a kártya szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)
A személyes adatok megadása szükséges
típusát, a kártya számát, a lejárat bekezdése alapján legalább 8 évig
feltétele annak, hogy szerződést kössön
tároljuk.
napját és a CVC számot;
velünk. Ha azonban nem adja meg
• Információ a Táborozó vagy első vagy
személyes adatait, akkor az ön részvétele és
másodlagos törvényes képviselője
regisztrációja a Táborban késhet, vagy
bankszámla adatairól, ideértve a bank
lehetetlenné válhat.
nevét és címét, valamint a
bankszámlaszámot;

•
•

Alapítvány pénzügyi osztálya
Nemzeti Adó és Vámhivatal

Személyes szolgáltatások Személyes adatok az Info tv. 5. § (1) Személyes adatok:
A táborozó Táborban
biztosítása a Táborozók bekezdés b.) pontja, a GDPR rendelet 6. cikk
• Név, anyja neve, születési idő és hely, részvétele idejéig.
számára,
ideértve
az (1) bekezdésének a.) és b.) pontja és
cím, személyi igazolvány száma
élelmet, szállást, kulturális a tanuló
ifjúság
üdülésének
és
és egyéb szórakoztató táborozásának
egészségügyi Egészségügyi adatok:
programokat;
feltételeiről szóló 12/1991 NM rendelet 4.
• Allergia (pl. bogárcsípés, méh,
§ (2) bekezdése alapján kerülnek kezelésre.
gyógyszer, pollen/por, élelmiszer vagy
allergének a szükséges megfelelő
gyógykezeléssel)
• Élelmiszerallergia, érzékenység

•

A JCamp Tábor konyhai
személyzete tekintettel a
Táborozók
élelmiszerérzékenységeire,
Tábor helyszínét biztosító
Hotel Fortuna személyzete,
Egészségügyi
személyzet allergiák,
tekintettel az élelmiszerérzékenységekre,
egészségügyi állapotra és a
résztvevők szükségleteire.
Az
Alapítvány
programszervezői,
munkatársai

való

Hírlevél
szolgáltatások Személyes adatok az érintett írásbeli Személyes adatok:
Adatait az adatok feldolgozására
biztosítása - részvételi hozzájárulásával az Info tv. 5. § (1) bekezdés
vonatkozó
hozzájárulása
lehetősége küldése már b.) pontja, a GDPR rendelet 6. cikk (1)
visszavonásáig
dolgozzuk
fel.
• Táborozó neve, címe, telefonszáma,
ifjúsági programokra és bekezdésének a.) pontja alapján kerülnek
e-mail címe
bármely egyéb információ kezelésre.
• Elsődleges és másodlagos törvényes
az
Alapítvánnyal
képviselő neve, címe, telefonszáma,
kapcsolatban e-mailen vagy A személyes adatok megadása önkéntes.
e-mail címe
postán;
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•
•

•

Fénykép,
video
és Az adatok kezelésére az érintett írásbeli Személyes adatok:
Ezeket az adatokat (fotó, videó és
képfelvételek készítése a hozzájárulásával az Info tv. 5. § (1) bekezdés
képfelvételek)
az
adatok
Táborban és az ilyen b.) pontja, a GDPR rendelet 6. cikk (1)
feldolgozására
vonatkozó
• Hang, kép, szimulált képmás, egyéb
felvételek engedélyezése a bekezdésének a.) pontja alapján kerül sor.
visszavonásáig
jellemzők,
szóbeli
és
írásbeli hozzájárulása
Szarvasi Tábor általános
dolgozzuk
fel
és
tesszük
közzé.
nyilatkozatok.
promóciós céljaira.
A személyes adatok megadása önkéntes.
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•

Fénykép,
video
és
képfelvételek közzététele a
Táborban.

AZ ADATKEZELÉS HELYE, MÓDJA, IDŐTARTAMA
Az adatkezelés helye, módja:
- az elektronikusan az Adatkezelő rendszerében rögzített adatok, az Adatkezelő székhelyén található,
informatikai eszközökön kerülnek tárolásra.
- a papír alapú adatlapokat az Adatkezelő a székhelyén található irattárban őrzi meg.
ADATBIZTONSÁG
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja
azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó
szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.
Az Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy ahhoz kizárólag az arra jogosult férhessen hozzá;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá
tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások,
továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű
védelmi eljárásokkal gondoskodik. Az Adatkezelő megfigyeli a rendszereit annak érdekében, hogy minden
biztonsági incidenst rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A
rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
Az Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását az általa esetlegesen igénybe vett
adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján is megköveteli és azok teljesülését ellenőrzi.
AZ ÉRINTETT JOGAI
Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:
- tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,
- helyesbítést,
- törlést,
- az adatkezelés korlátozását,
- az adatok hordozhatóságát,
- visszavonhatja a hozzájárulását,
- továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.
Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikk szerint említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikkek szerinti
minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékoztatáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban meghatározott, az adatvédelmi tisztviselő
elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően
– szóban is adható tájékoztatás.
Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz
és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni
fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes
adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás
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joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó
érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő
garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos
adatok kiegészítését.
Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és
a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó
uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét
érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
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Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, ha:
• az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapszik, amelyben az érintett szerződő
fél,
• és az adatkezelés automatizált módon történik.
Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak
közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a
profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős
mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
• az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
• meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett
jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is
megállapít; vagy
• az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált
döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.
Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy – amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapszik - hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
Eljárási szabályok
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 (egy)
hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikkek szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (kettő)
hónappal meghosszabbítható.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra,
kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán,
késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti
hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen
megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ
vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű
díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az
érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus
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formátumban, biztonságos csatornán, jelszóval védetten kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az
érintett másként kéri.
Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett,
az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az Adatkezelő, illetve az
adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon
nem terheli felelősség.
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A jogvita békés rendezése
Amennyiben a személyes adataival kapcsolatban bármilyen panasza merülne fel, kérjük mindenekelőtt keresse
fel az Adatkezelőt a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetősége valamelyikén, a jogvita békés rendezése
céljából.
Adatvédelmi hatósági eljárás
Az illetékes adatvédelmi hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy
személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 – 1 – 391 – 1400
Fax: 06 – 1 – 391 – 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az Adatkezelő ellen, a hatáskörrel
rendelkező, a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül
jár el.
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS
Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal
összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.
TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban
megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.
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