Adatkezelési Szabályzat
Forrásvíz Természetbarát Egyesület az érdeklődő célközönség számára online felületet
biztosít (forrasviz.eu, továbbiakban Honlap), amely a kommunikációt megkönnyítve fontos
információkkal szolgál az egyesület tevékenységeivel kapcsolatosan. Felhasználó az
Adatkezelési Szabályzat elfogadásával hozzájárul az alábbiakban meghatározott
adatkezelésekhez.
Adatkezelő adatai

Az egyesület neve: Forrásvíz Természetbarát Egyesület
Az egyesület székhelye: 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60.
Képviselő: Gálné Németh Ildikó. elnök
Adószáma: 18960088-1-20
Elektronikus levelezési címe: forrasviz@freemail.hu
Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
Az Egyesület a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A
megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó felel.
Adatfeldolgozás

Az adatokat kizárólag az Egyesület adatkezelést végző tagja jogosult megismerni, azokat nem
teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.
Amennyiben egy rendezvényre, a nevezéssel együtt, valamilyen termék megrendelése is sor
kerül, ez esetben a termék forgalmazója felé, az Egyesület átadhatja a szükséges adatokat,
például név és postacím.
A versenyekről élő közvetítések lehetnek, eredménylisták készülhetnek, amit külsős cég
végez, saját honlapján. Ez esetben az Egyesület átadhatja a szükséges adatokat,
eredményközlési céllal.
Az adatkezelés célja

Forrásvíz Természetbarát Egyesület célja:
•

programjainkon résztvevők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a regisztrációk,
illetve nevezések rögzítése

•
•
•
•
•

résztvevők tájékoztatása és marketing tevékenységünk biztosítása
statisztikák, elemzések összeállítása
eseményeinken felmerülő egészségügyi probléma esetén kapcsolattartás a teljesítővel
az általunk szervezett események lebonyolítása
szolgáltatásaink folyamatos javítása, újabb események előkészítése

A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi
ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Megteszünk minden
olyan biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A kezelt adatok köre

Az alábbi, a regisztráció során megadott adatokat kezeljük:
•
•
•
•
•
•

Vezetéknév
Keresztnév
Születési dátum
Lakcím (település, utca, házszám)
Egyesületi tagság
Telefonszám

A megadott személyes adatokat, velünk kapcsolatba lépve lehet megváltoztatni.
Kapcsolattartó: Gálné Németh Ildikó, forrasviz@freemail.hu
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

A fenti adatokat egy-egy rendezvény működésének időtartamáig kezeljük, ezt követően
törlésre kerülnek. A megadott adatokat kérelemre is töröljük a rendszerből, ezt a
forrasviz@freemail.hu e-mail címen lehet kérni.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A biztonságról a Forrásvíz természetbarát Egyesület gondoskodik.
Egyéb adatkezelések

Egyesület fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes
értesítése mellett – Honlap felületén történő értesítés – egyoldalúan módosítsa. A módosítás
hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával (ráutaló magatartással)
elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatban foglaltakat. Amennyiben a jelen
Adatkezelési Szabályzattal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, kérjük, írja meg a
forrasviz@freemail.hu e-mail címre!
Az Adatkezelési Szabályzat érvényessége

Jelen Adatkezelési Szabályzat 2018. július 1. napjától érvényes.
Forrásvíz Természetbarát Egyesület

