SASFA
Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A SASFA vezetősége elkötelezte magát az egyesületi tagság személyes adatainak védelme mellett.
A birtokunkban lévő valamennyi személyes adatot felelősségteljesen és átlátható módon kezeljük.
Alapelveink
-

Adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzített, vagy azon konkrét célokra használjuk
fel, amelyeket közlünk Önnel és amelyekhez Ön hozzájárult;

-

Mindenkor a lehető legkevesebb személyes adat begyűjtésére, kezelésére és felhasználására törekszünk;

-

Amennyiben a begyűjtött személyes adatokra többé semmilyen célból nincs szükség és nem kötelez
bennünket jogszabály azok megőrzésére, akkor azokat töröljük.

-

Személyes adatokat nem osztunk meg másokkal, nem értékesítünk, nem adunk bérbe és nem hozunk
mások tudomására a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban leírtaktól eltérő módon.

Egyesületünk két célból kezel adatot: az egyesületi tagnyilvántartás vezetése, valamint az egyesületi hírlevél
kezelése céljából. Az alábbiakban ezek adatkezeléseit részletezzük.

EGYESÜLETI TAGNYILVÁNTARTÁS
Adatkezelés célja: az egyesületi tagnyilvántartás vezetése.
Adatkezelés jogalapja: az egyesület alapszabályzata 4§, 5§ és 8§ vonatkozó részei.
Kezelt adatok megnevezése:
A kezelt személyes adatok körét az egyesületi tagnyilvántartás vezetéséhez szükséges személyes adatokra,
azaz az alábbiakra korlátozzuk:
•

egyesületi tag neve

•

lakcím, email cím, telefonszám – kapcsolattartás céljából

•

befizetett tagdíjak – könyvelés céljából
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Adatkezelés módja:
Az egyesületi tag az egyesületbe való belépésekor a belépési adatlapon adja meg nevét, lakcímét, email címét
és telefonszámát. Az egyesületbe való felvétel esetén személyes adatai bekerülnek az egyesületi
tagnyilvántartásba, amit az egyesület titkára vezet.
A honlapról történő hírlevélkérés a titkárhoz kerül és ő kezeli ezeket az adatokat is.
Az elektronikus és papír alapú adatokat zárható helyen, biztonságosan tároljuk.
Elutasított felvétel, vagy az egyesületből való kilépés esetén az adatlapot megsemmisítjük, az aktuális
taglistáról az adatokat töröljük, azokról másolatot nem készítünk.
Személyes adatok megosztása
Az Alapelveinkben megfogalmazottak szerint történik.

EGYESÜLETI HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Adatkezelés célja: egyesületi hírlevél elektronikus elküldése.
Adatkezelés jogalapja: egyesületi tag személyes hozzájárulása, vagy hírlevél kérése.
Kezelt adatok megnevezése:
A kezelt személyes adatok körét a hírlevél kezeléshez szükséges személyes adatokra, azaz az alábbiakra
korlátozzuk:
•

feliratkozó neve és e-mail címe

Adatkezelés módja:
Az egyesületi tag az egyesületbe való belépésekor a belépési adatlapon jelölheti hírlevél feliratkozási
szándékát. Feliratkozás esetén az adatokat felvesszük az egyesület titkára által kezelt címlistára a fentebb
leírtak alapján.
Hírlevélről való leiratkozási szándékát a sasfa@t-online.hu címen teheti meg. Nevét és email címét a hírlevél
listáról ezt követően töröljük.
Személyes adatok megosztása
Az Alapelveinkben megfogalmazottak szerint történik.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti és azokat bármikor gyakorolhatja. Az alábbiakban
felsoroljuk ezeket a jogokat azzal együtt, hogy melyik mit jelent az Ön számára.
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A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga
Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, továbbá azokat helyesbíteni, vagy frissíteni. Megértjük
ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot.
A személyes adatok törlésének joga
Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben
a) személyes adataira már nincs szükség azon célokhoz, amelyekre tekintettel azokat begyűjtöttük;
b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az
adatkezelésnek;
c) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik;
d) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.
Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a sasfa@tonline.hu email címen keresztül.
Az adatkezelés korlátozásának joga
Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben
a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak;
b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább
korlátozni szeretné a kezelésüket;
Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, vegye fel velünk a kapcsolatot a sasfa@tonline.hu email címen keresztül.
A tiltakozás joga
Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a
kapcsolatot a sasfa@t-online.hu email címen keresztül.
Felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga
Önt az a jog is megilleti, hogy az általunk végzett adatkezeléssel kapcsolatban a felügyeleti hatóságnál
közvetlenül panaszt tegyen.

ELÉRHETŐSÉGÜNK
Amennyiben bármilyen kérdése, megjegyzése vagy panasza adódna akár jelen Adatvédelmi
Nyilatkozatunkkal, akár személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a
sasfa@t-online.hu e-mail címen.
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