Adatvédelmi Szabályzat
A Magyarországi Evangélikus Egyház (székhelye: 1085 Budapest, Üllői út 24.; nyilvántartási száma:
EMMI 3/2012, adószáma: 19719483-2-42, továbbiakban: Szervező) rendezi a 12. Szélrózsa Országos
Evangélikus Ifjúsági Találkozót, és ezzel kapcsolatosan működteti és szerkeszti a
www.szelrozsatalalkozo.hu honlapot.
A honlap lehetővé teszi a találkozó programjainak megtekintését, hírek és információk követését,
valamint a találkozóra történő online regisztrációt.
Szervező tiszteletben tartja a találkozón résztvevők jogait, a birtokába került személyes adatokat
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen
Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeli.
1. A regisztráció folyamata:
A találkozóra történő jelentkezés történhet online vagy helyszínen történő regisztráció formájában. Az
online regisztráció a Szervező által üzemeltetett honlapon történik.
A regisztrálni kívánó személynek (továbbiakban: Felhasználó) a regisztráció során a következő
személyes adatokat kell megadnia: családi és keresztnév, neme, meg van-e keresztelve vagy sem,
születési dátum, személyi igazolvány szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám, utazás módja.
Személyes adatainak megadásával Felhasználó hozzájárul ezen adatok cél szerinti felhasználásához
(azok tárolásához, rendszer-adminisztrációs feladatok elvégzéséhez, statisztikai célú belső
felhasználáshoz, Szervező döntése szerinti promóciós tájékoztató anyagok kézbesítéséhez,
ügyfélkapcsolati kommunikációhoz, adott esetben az ügyintézés érdekében harmadik fél felé
történő továbbításhoz).
A regisztráció megkezdését követően, a személyes megadások után Felhasználó kap egy e-mailt egy
linkkel, amelyen keresztül a megkezdett, de nem véglegesített regisztrációját 8 napon belül
módosíthatja. A véglegesen lezárt regisztrációról visszaigazoló e-mailt küldünk, mely tartalmazza a
Felhasználó által megadott adatokat, a megrendelt „termékeket”, valamint a regisztrációhoz kapcsolódó
információkat (fizetés módja stb.). Szervező a Felhasználó által a rendszerbe történő adatbevitellel
(adatai, illetve a megrendelt „termékek” megadása utána a “Regisztráció végleges lezárása” gombra
klikkeléssel) automatikusan adatkezelővé válik. Felhasználó az „Az ÁSZF-ben foglaltakat
elfogadom”, és „Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadom” kipipálásával
elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzatban, illetve az Általános Szerződési Feltételekben
foglaltakat és magára (csoportos regisztráció esetén a csoporttagokra) nézve kötelezőnek ismeri
el.
A regisztrációval, illetve azt követően rendszerünk használata során birtokunkba került adatokat
harmadik félnek (szállásadó partnereink kivételével) nem adjuk tovább, az ezen Adatvédelmi
Szabályzatban foglaltakon túlmenően egyéb marketing célokra nem használjuk fel.
Felhasználó a „Feliratkozom a Szélrózsa hírlevélre” kipipálásával hozzájárul ahhoz, hogy a nevét és
e-mail címét Szervező a találkozót követően is felhasználja promóciós tájékoztató anyagok
kézbesítéséhez, ügyfélkapcsolati kommunikációhoz. A Grt. 6. § (3) bekezdése szerint a hozzájáruló
nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a
Felhasználó nevét és minden egyéb személyes adatát Szervező a nyilvántartásból haladéktalanul törli,
és részére reklámot a továbbiakban nem közöl.

2. Harmadik személyek közreműködése:
Felhasználó tehát tudomásul veszi, hogy a Szervező által a szervezo.szelrozsatalalkozo.hu felhasználói
adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai szükség szerint átadásra kerülnek:







































Termál Üdülőszövetkezet APARTMAN HOTEL (székhely: 9740 Bük Termál krt. 41/A.)
Augusztus 17. Kft. (székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 120.)
Balázsfi Levente (lakcíme: 9737 Bük, Petőfi Sándor utca 3/B. III/8.)
Balogh Julianna (lakcíme: 9737 Bük, Ifjúság utca 80.)
Bánszki-Molnár Hajnalka (lakcíme: 9737 Bük, Petőfi utca 60.)
Berényi Zoltánné (lakcíme: 9737 Bük, Petőfi utca 51/A.)
Bodó Ingatlankezelő Kft. (székhely: 9737 Bük, Kossuth utca 50.)
Bodor Edith (lakcíme: 9737 Bük, Forrás utca 4.)
Böndicz László Gyuláné (lakcíme: 9737 Bük, Béke utca 13.)
Böröczky Tibor (lakcíme: 9737 Bük, Kristály utca 29.)
Böröczky Tibor (lakcíme: 9737 Bük, Forrás utca 17.)
Csabainé Tóth Mónika (lakcíme: 9737 Bük, Honfoglalás utca 6.)
Csontos Richárd (lakcíme: 9737 Bük, Nagy Pál utca 12.)
Emődi Ferenc Albertné (lakcíme: 9737 Bük, Béke utca 4.)
Eszállás Bt. (székhely: 9737 Bük, Honfoglalás utca 20.)
Fandor-coop Bt. (székhely: 9737 Bük, Ifjúság útja 55.)
Giczi Gyuláné (lakcíme: 9737 Bük, Kossuth utca 61.)
Gulyás Roland (lakcíme: Bük, Dr. Horváth Tibor utca 2.)
Kissné Zabó Györgyi (lakcíme: 9737 Bük, Kölcsey Ferenc utca 14.)
Klára Zoltán (lakcíme: 9737 Bük, Ifjúság útja 25.)
Marótiné Tóth Irma (lakcíme: 9737 Bük, Petőfi utca 39.)
Mesterházy Ernő (lakcíme: 9737 Bük, Petőfi utca 54.)
Mika Lászlóné egyéni vállalkozó (székhely: 9737 Bük, Szabadság utca 11.)
Molnárné Bata Patrícia egyéni vállalkozó (székhely: 9737 Bük, Kristály utca 35.)
Mórocz Istvánné (lakcíme: 9737 Bük, Ifjúság utca 42.)
Nagy Lászlóné (lakcíme: 9737 Bük, Torkos sor 2.)
Németh Ernőné egyéni vállalkozó (székhely: 9737 Bük, Ifjúság útja 21.)
Németh Istvánné (lakcíme: 9737 Bük, Béke utca 21.)
Németh Zoltánné (lakcíme: 9737 Bük, Ifjúság útja 2.)
Némethné Rédecsi Regina (lakcíme: 9737 Bük, Marx Károly utca 15.)
Óvári Árpád (lakcíme: 9737 Bük, Jókai út 3.)
Polgár Nándor (lakcíme: 9737 Bük, Tavasz utca 20.)
Sardonix-Invest Kft. (székhely: 2217 Gomba, Bényei utca 30.)
Szabóné Rogács Edit egyéni vállalkozó (székhely: 9737 Bük, Gyurácz utca 11.)
Tóth Béla (lakcíme: 9737 Bük, Hévíz utca 2.)
Tóth József (lakcíme: 9737 Bük, Béke utca 6.)
Tóth Margit egyéni vállalkozó (székhely: 9737 Bük, Petőfi utca 45.)
Vargáné Patthy Erzsébet (lakcíme: 9737 Bük, Béke utca 11.)

mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, lakcím, személyi
igazolvány szám.
Az adattovábbítás célja: A szállásadók által azon felhasználó részére történő
információnyújtás, kapcsolattartás, és segítségnyújtás, aki a regisztráció során a Szervező
által kínált szállások közül adott szállásadó szálláshelyét választotta.

3. Az adatkezelés időtartama:
A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a cél megvalósulásáig,
azaz a Rendezvény végéig, 2018. július 29-ig tart.
Az email címek Szervező általi kezelése elsősorban a szolgáltatás igénybe vétele során történő
kapcsolattartást szolgálja. Az általános tájékoztatáson és kapcsolattartáson túl Felhasználó email
címének Szervező rendszerben történő rögzítésével választása szerint felkerülhet a Szervező hírlevéllistájára, melyről a hírlevelekben megtalálható utasítások alapján, vagy a szelrozsa@lutheran.hu
email címre küldött jelzésével indoklás vagy külön eljárás nélkül leiratkozhat. Az ilyen, nem a
szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírleveleket Szervező kizárólag az
általa értékesített rendezvényekkel kapcsolatos ajánlókra, illetve az ezekkel kapcsolatos vásárlási
akciókra vonatkozó tájékoztatásra használja.
4. Jogszabályi háttér:
A Szervező általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja
szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az adatvédelmi nyilvántartásról, az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) alapján kerül sor.
A Szervező nyilvántartási száma a 12. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóra történő
online regisztrációhoz kapcsolódóan a honlapon kerül feltüntetésre.
A nyilvántartásba vételi eljárás nem engedélyezési eljárás, a Hatóság által kiadott adatvédelmi azonosító
nem engedélyező szám. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a
nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.
Fenti szabályokat az európai szintű referenciaszöveg: az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK
irányelve foglalja keretbe, mely az EU határain belül a fenti jogszabályok esetre vonatkozó
rendelkezéseinek hiányában irányadó.
Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
segítségét is a következő elérhetőségeken: http://www.naih.hu/kapcsolat.html
Budapest, 2018. május 4.

