Adatkezelési tájékoztató a 13. Szélrózsa találkozó
MEE / Adatvédelem / 1-1/2020 Szélrózsa

Adatkezelő személye: Magyarországi Evangélikus Egyház, címe: 1085 Budapest, Üllői út 24.,
Adatvédelmi tisztviselő személye: Trifán Krisztina Csilla, e-mail elérhetősége: adatvedelem@ lutheran.hu.
Az adatkezelés célja: 13. Szélrózsa találkozó lebonyolítása
A kezelt személyes adatok:
Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

A szelrozsatalalkozo.hu weboldal
működése során kezelt személyes
adatok. A weboldal látogatásakor
bizonyos
technikai
adatok
automatikusan
rögzítésre
kerülnek (pl. a számítógépe azon
adatai, melyek a szolgáltatás
igénybevétele során generálódnak).
Az adatkezelő ezeket az adatokat
más személyes adataival – a
jogszabály által kötelezővé tett
esetek kivételével - össze nem
kapcsolja.

A honlap emlékezzen azokra a
fontos információkra, amelyek az
oldal használatát kényelmesebbé
teszik. Az adatkezelő elsősorban
arra használja a ’sütiket’, hogy a
weboldalt használatát javítsa. Az
adatkezelő figyelemmel
kíséri
például a weboldalra látogatók
számát, név nélküli (anonim)
összesítés alapján. A ’sütik’
használatának további célja, hogy
emlékezzen Önre, amikor visszatér
a honlapra, és nyilvántartsa
melyik eseményre jelentkezett,
továbbá forgalmi adatokat kezeljen.

Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679
rendelet GDPR 6. cikk
Cookie-k, IP címek
(1) a)
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja

Szélrózsa előtalálkozó Orosháza,
2020. február 29.

Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679
A
13.
Szélrózsa
találkozó rendelet GDPR 6. cikk
előtalálkozóján résztvevők
(1) a)
9. cikk (2) bekezdés d)
pont

Kezelt adatok köre

Résztvevő neve,
e-mail címe,
telefonszáma

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának
visszavonásával,
a
13.
Szélrózsa
találkozó
lezárásával a személyes
adatok törlésre kerülnek.

Az érintett hozzájárulásának
visszavonásával,
kapcsolattartás céljából.
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Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Európai Parlament és
Az online Szélrózsa (2020. július Tanács (EU) 2016/679
Online Szélrózsa nyereményjáték 15-19.) nyereményjátékán való rendelet GDPR 6. cikk
(1) a)
2020. július 2-12.
részvétel céljából
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja
Európai Parlament és
Munkatársi hétvégén résztvevők
Tanács (EU) 2016/679
körében végzett adatkezelések Munkatársi hétvégére jelentkezők rendelet GDPR 6. cikk
/2019. november 8-9 és 2021 regisztrációja céljából
(1) a)
9. cikk (2) bekezdés d)
tavasz folyamán/
pontja
Európai Parlament és
A 13. Szélrózsa találkozón önkéntes
Tanács (EU) 2016/679
vállaló
diákok rendelet GDPR 6. cikk
Diákönkéntesek körében végzett munkát
regisztrációja és önkéntes szerződés (1) a)
adatkezelések
kötése céljából
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja
Európai Parlament és
Az érintettek értesítése az
Tanács (EU) 2016/679
adatkezelő programjairól,
Hírlevélküldés kapcsán végzett
tájékoztatás a 13. Szélrózsa rendelet GDPR 6. cikk
adatkezelések
(1) a)
találkozó aktuális híreiről
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja
Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679
A
13.
Szélrózsa
találkozó A
nem
munkaviszonyban rendelet GDPR 6. cikk
munkatársaival
kapcsolatos foglalkoztatott
munkatársakkal (1) a)
adatkezelések
történő szerződéskötés céljából
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Résztvevő neve és email
címe,
a
nyeremény
postázásának kérése
esetén postai címe

A nyereményjáték
eredményhirdetése, a
nyeremények átadása,
postázása.

Résztvevő neve, email
címe,
telefonszáma,
ételérzékenysége

A 13. Szélrózsa találkozó
munkatársi
hétvége
lezárultával a személyes
adatok törlésre kerülnek.

Név, születés helye,
ideje, anyja neve,
lakcíme, TAJ száma,
e-mail
címe,
telefonszáma

Az érintett hozzájárulásának
visszavonásával,
a
13.
Szélrózsa
találkozó
lezárásával a személyes
adatok törlésre kerülnek.

Név, email cím

Az érintett hozzájárulásának
visszavonásával a személyes
adatok törlésre kerülnek.

Név, születés helye,
ideje, anyja neve, A 13. Szélrózsa találkozó
lakcíme, TAJ száma, lezárásával a személyes
e-mail
címe, adatok törlésre kerülnek.
telefonszáma
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Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Online regisztráció során végzett
adatkezelés

Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679
A 13. Szélrózsa találkozóra online rendelet GDPR 6. cikk
jelentkezés céljából
(1) a)
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja

A 13. Szélrózsa találkozón
A 13. Szélrózsa találkozón fellépők
fellépőkkel /magánszemély/ és
és előadók körében végzett
előadókkal /magánszemély/ kötött
adatkezelések
megbízási szerződések céljából
Az adatkezelés célja az adatkezelő-,
illetve a 13. Szélrózsa találkozó
eseményeinek reklámozása,
népszerűsítése, ezen belül
Kép-, hang- és
képfelvételek elhelyezése a
videófelvételek
szelrozsatalalkozo.hu
kezelése,
weboldalon és más a 13. Szélrózsa
marketing célból, valamint online
találkozóhoz kapcsolódó
közvetítés
médiumokban /Evangelikus.hu
honlap, Duna Tv/, sajtóanyagokat
/Evangélikus Élet/,
promóciós kiadványokban.

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Név, születési hely,
idő,
lakcím,
telefonszám, e-mail A 13. Szélrózsa találkozó
cím, neme, személyi lezárásával a személyes
igazolvány
száma, adatok törlésre kerülnek.
felekezet
megnevezése

Európai Parlament és
Tanács (EU) 2016/679
rendelet GDPR 6. cikk
(1) a)
9. cikk (2) bekezdés d)
pontja

Név, születés helye,
ideje, anyja neve,
lakcíme, TAJ száma,
adószáma, e-mail
címe, telefonszáma

Az adatkezelő
jogos érdeke
GDPR 6. cikk (1)
f)

Képmás,
hangfelvétel,
videófelvétel

A 13. Szélrózsa találkozó
lezárásával a személyes
adatok törlésre kerülnek.

Az érintett megkeresésére a
személyes adatok törlésre
kerülnek.

Az érintettet megilleti személyes adatai kezelésével kapcsolatosan a tájékoztatáshoz, a helyesbítéshez, illetőleg – amennyiben az adatkezelést nem tartja
jogszerűnek – a tiltakozáshoz való joga van. Jogainak érvényesítésekor a következő e-mail címen veheti fel a kapcsolatot az adatkezelővel:
adatvedelem@lutheran.hu
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Személyes adatok továbbítása: az adatkezelő a megismert adatokat az adatkezelő harmadik személynek nem adja át, csak az érintett kifejezett engedélyével.
A 13. Szélrózsa találkozó adminisztratív nyilvántartásainak készítése során a Google forms szolgáltatásait vesszük igénybe.
https://policies.google.com/privacy?hl=hu.
A
hírlevél
küldésénél
a
mailchimp.hu
ingyenes
szolgáltatását
vesszük
igénybe.
https://mailchimp.com/legal/privacy/. A rögzített adatokat, munkakörükön belül az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó, valamint a 13. Szélrózsa
találkozó lebonyolítási feladataira szerződött munkatársak ismerhetik meg.
Jogorvoslat: Az érintett, személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogának érvényesítésekor az az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (e-mail
cím: adatvedelem@ lutheran.hu), illetőleg vélt jogsérelem esetén vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400.

Budapest, 2019. november 4.
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