ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SAJTÓ RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE
Tisztelt Sajtó Résztvevő!
Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényünkön való sajtó akkreditációhoz személyes adatait A Felcsúti Utánpótlás
Neveléséért Alapítvány az alábbiaknak megfelelően kezeli:
Adatkezelő neve:
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
Elérhetőségek:

Adatkezelő:
 postacím: 8086 Felcsút, Fő utca 176.
 e-mail: akademia@pfla.hu
 web: www.pfla.hu
 képviseli: Mészáros Lőrinc

Adatvédelmi tisztviselő:
 név: p2m Informatika Kft.
 postacím: 1062 Budapest, Andrássy
út 107.
 e-mail: adatvedelem@pfla.hu

Adatkezelés célja:
Az Ön személyes adatait az alábbi célokból kezeljük:
A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány rendezvényén sajtó képviselőjének
részvétele és beléptetése miatt szükséges a személyes adatok kezelése.

Kezelt adatok köre:

A fent megjelölt adatkezelési célok során az alábbi személyes adatait kezeljük:
név, születési idő, születési hely, telefonszám, e-mail, rendszám, szerkesztőség neve,
az akkreditációs kérelemben/jelentkezésben önkéntesen megadott egyéb személyes
adatok.

Adatkezelés jogalapja:
A személyes adatait az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük.

Adattárolás időtartama:

Adattovábbítás és
adatfeldolgozók:

Érintetti jogok:

Az Ön személyes adatait az adatkezelési cél megvalósulásáig, az önkéntes
hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

A személyes adatait tároló informatikai rendszereink üzemeltetéséhez harmadik felet
veszünk igénybe, akik ebben a minőségükben adatfeldolgozónak tekintendők.

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés
körülményeiről.
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az
adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz, és a kezelt adatok másolatát
az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Amennyiben az adatai kezelése
automatizáltan történik, úgy Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésre
bocsátott, Önre vonatkozó adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja.

Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály
által előírt kötelezettségünk, vagy más jogalapunk, töröljük.
Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben
személyes adatainak kezelését korlátozzuk.
Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseivel megkeresheti
adatvédelmi tisztviselőnket.
Saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat az adatai kezelése
ellen.
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslat érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségeiken:
 székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Hatósághoz fordulás joga:
 e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 honlap: www.naih.hu
Örömmel vesszük, ha panaszával elsőnek hozzánk fordul, hogy azt mielőbb
kivizsgáljuk és orvosoljuk.
Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén (választása
szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez
fordulhat, amely soron kívül jár el. A bírósági eljárásról további információkat a
www.birosag.hu honlapon tudhat meg.

