
Hogy Vagy Egyesület MESEcsoport jelentkezés - adatvédelmi tájékoztató 

A hogyvagy.hu honlap Hogy Vagy Egyesület MESEcsoport programjának jelentkezési lap részén 
a jelentkező által önkéntesen megadott személyes adatokat a Hogy Vagy Egyesület 
(továbbiakban HVE) - mint Adatkezelő - kezeli, melynek elérhetősége: 1028 Budapest, Táncsics 
Mihály utca 6. Az Adatkezelő az adatokat a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Az Adatkezelő a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény valamint a személyes adatok 

feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

szóló, 1995. október 24-I 95/46/EK európai parlamenti é s tanácsi irányelv rendelkezéseinek 

megfelelően kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes 
hozzájárulása. Az adatkezelés célja a programmal kapcsolatos kommunikáció, a jelentkezővel 
való kapcsolattartás, a programra való szakmai előkészülés.  

A kezelt személyes adatok köre: Gyerek neve, Születési ideje, Szülő neve, Telefonszám, E-mail, 
Számlázási cím, “Bármi amit fontos tudnunk a gyerekedről. Kérdésed róla.” 

Tárolás módja: Az adatokat a HVE Google Drive meghajtóján elektronikus formában tároljuk, 
ahol csak a programban részt vevő szakmai munkatársak férnek hozzá (email címes, jelszavas 
belépés biztosítja). Az adatokhoz az Adatkezelőn kívül más nem fér hozzá. Külföldre, vagy más 
szervezet részére nem továbbítjuk.  

Adatkezelés időtartama és a jelentkező jogai: Az adatok a jelentkezés időpontjától számítva 1 
évig kezeli és tárolja, azután külön értesítés nélkül törlésre kerülnek. Az önre vonatkozó 
személyes adatokról kivonatot kérhet,azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 
korlátozását kérheti. Amennyiben ez szükséges: adatait Microsoft Word formátumban 
kikérheti, illetve annak más szervezetnek való megküldését kérheti (adathordozhatóság).  

Az adatkezeléshez való további hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti 
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A felsorolt 
igényeit a HVE a tudomásszerzéstől számított legfeljebb 30 naptári napon belül teljesíti. 

Adatvédelemmel kapcsolatos megkereséseket a hogyvagyegyesulet@gmail.com címen 
várunk. 

Jogorvoslati lehetőségek: A pályázó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az Infotv. 

22. §-ának rendelkezései szerint bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki, így a pályázó is 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. 

https://cloud.google.com/security/gdpr/
mailto:hogyvagyegyesulet@gmail.com

