ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
az egyesületi tagoknak, a Hírlevelünkre feliratkozóknak és webes üzenetet küldő látogatóinknak
Budapest, 2018. augusztus 29.
Kedves Tagjaink, Hírlevélfeliratkozók és Üzenetküldők!
A TÁNCHÁZ EGYESÜLET (székhely: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 6. I. em., képviseli: Berán
István, Ügyvezető és Képviselő, elérhetősége: Tel:. +36.1.214-3521, E-mail: tanchaz@mail.datanet.hu) a
továbbiakban: „mi”) megfelelő intézkedéseket tettünk a tagjaink, a hírlevelünkre feliratkozók,
valamint a webes felületen számunkra üzenetet küldők személyes adatainak az alkalmazandó uniós
(„GDPR”) és magyar jogszabályok szerinti megfelelő védelme érdekében. Az alábbiakban
tájékoztatunk, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk rólad mint egyesületi tagról, illetve
hírlevelünkre feliratkozóról és hogyan használjuk azokat.
Jelen Tájékoztatót a honlapunkon tesszük közzé. A jelen Tájékoztatót bármikor frissíthetjük,
megváltoztathatjuk és az esetleges változásokról értesítünk a honlapunkon.
1. Az általunk gyűjtött személyes adatok
Az egyesületi tagságod okán személyes adatokat (továbbiakban: „személyes adatok” vagy „adatok”)
gyűjtünk rólad a belépési nyilatkozatodból, továbbá amikor kapcsolatba lépsz velünk a tagsági viszony
kialakítása során. Ezen személyes adatok a következők:
- név,
- lakcím és
- e-mailcím.
A hírlevelünkre való feliratkozásod okán szintén személyes adatokat gyűjtünk rólad a feliratkozó
nyilatkozatodból. Ezen személyes adatok a következők:
- név, és
- e-mailcím.
A webes üzenetet küldő látogatóinktól szintén személyes adatokat gyűjtünk, a kölcsönös kommunikáció
fenntartása érdekében. Ezen személyes adatok a következők:
- név, és
- e-mailcím.
2. Az általunk megosztott adatok
A személyes adataidat nem osztjuk meg senkivel, kivéve az alábbiakban leírtakat. A személyes adataidat
csak a tagsági jogviszonyod adminisztrálása, a hírlevelünk kiküldése, a webes üzenetek érdemi kezelése
céljából, illetve az alkalmazandó jogszabályok által előírt vagy megengedett módon osztjuk meg, például
az alábbiakkal:
•
hatóságokkal, bíróságokkal jogi vagy szabályozási követelményeknek való megfelelés
érdekében,valamint a hatósági és bírósági kérelmeknek való megfelelés érdekében,
•
az olyan szolgáltatóinkkal, akik segítséget nyújtanak számunkra a tagsági jogviszonyok, tagdíj
regisztráció menedzselésében (például könyvelő-bérszámfejtő társaság).
Tájékoztatunk, hogy megőrzünk minden olyan információt, amely a jogszabályi követelményeknek való
megfeleléshez szükséges.
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3. Hogyan használjuk fel az adataidat? (Az adatkezelés céljai és jogalapja)
A személyes adataidat kizárólag a tagsági jogviszonyod adminisztrációja és teljesítése céljából, jogi
kötelezettségeink teljesítésére – ahogyan azt a törvények előírják –, vagy pedig jogos érdekeink
céljából használjuk fel.
Hírlevélre feliratkozás és webes felületen való üzenetküldés esetén akkor kezeljük az adataidat, ha
hozzájárulásodat adtad ehhez, amely a feliratkozással, illetve az üzenet beküldésével megvalósul.
4. Tárolás és megőrzés, illetve időtartama
Szervezeti, információtechnológiai és fizikai biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adataid
védelmére. Csak az engedélyezett személyeknek adunk hozzáférést a személyes adataidhoz, és
megköveteljük, hogy csak az általunk meghatározott célokra használják.
A személyes adatokat nem őrizzük hosszabb ideig, mint a fentiekben meghatározott célokra megfelelő
időtartam, az alkalmazandó jogszabályok vagy rendelkezések szerint, illetve peres eljárások és hatósági
vizsgálatok esetén megkívánt időtartam. Ha a személyes adataid már nem szükségesek ezekre a célokra,
ésszerű lépéseket teszünk ezen adatok biztonságos megsemmisítésére, vagy végleges
beazonosíthatatlanná tételére.
5. A jogaid
A GDPR alapján bizonyos jogok illetnek meg a tagsági jogviszonnyal kapcsolatban rólad őrzött
személyes adatok tekintetében. Így például az alábbi jogok illetnek meg:
•
az általunk rólad őrzött személyes adatokhoz való hozzáférés kérelmezése;
•
az általunk rólad őrzött, hibás személyes adatok kijavításának kérelmezése;
•
személyes adataid felhasználásának korlátozása és/vagy a felhasználás elleni tiltakozás
lehetősége;
•
személyes adataidról másolat kérelmezése strukturált, általánosan használt és számítógéppel
olvasható formában (adathordozhatóság); és
•
hozzájárulás visszavonása olyan adatkezelési tevékenységünk tekintetében, amelyeknél a kezelés
jogalapja nem jogi kötelezettségünk vagy jogos érdekünk, hanem a Te hozzájárulásod.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy ha úgy döntesz, hogy korlátozod vagy kifogásolod a személyes adataidnak
a feldolgozását, akkor nem tudjuk megfelelően teljesíteni és adminisztrálni a veled fennálló tagsági
jogviszonyt.
6. Kérdések illetve panaszok
Ha kérdéseid vannak a jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy
hogyan kezeljük az adataidat, vagy ha panaszt kívánsz tenni, vagy jogaidat kívánod gyakorolni, kérjük,
lépj kapcsolatba az egyesületi Képviselőnkkel a jelen tájékoztató elején szereplő elérhetőségeken.
Arra is jogosult vagy, hogy felvedd a kapcsolatot a magyar adatvédelmi hatósággal:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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