Adatvédelmi irányelvek
A Konnekt Egyesület (7745 Olasz, Kossuth utca 109/B, nyilvántartási szám: 02-02-0003531, továbbiakban:
Egyesület) tájékoztatja az Érintettet*, hogy az adatvédelmi irányelvek elfogadásával az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára vonatkozó szabályzat
rendelkezései alapján nyilatkozik, hogy a Konnekt Egyesület számára hozzájárulását adja személyes
adatai kezeléséhez.
*Érintett: az a természetes személy, aki az Egyesület részére Személyes adatait megadja.
Ki fogja kezelni a személyes adataimat? A Konnekt Egyesület (7745 Olasz, Kossuth utca 109/B, nyilvántartási
szám: 02-02-0003531, továbbiakban: Egyesület).
Milyen személyes adataimat kezelik? A Konnekt Live rendezvény kapcsán (2019. október - 2019. november) a
kommunikáció érdekében megadott adatait: név, e-mail, szakmához köthető információk kezeli az Érintettnek.
Milyen célra használják fel az adataimat?
-

A Konnekt Egyesület kommunikációs célok érdekében, mind az érintettel, mind az esemény promóciója
kapcsán használja az Érintett adatait.
A Konnekt Egyesület a Konnekt Live rendezvény kapcsán tájékoztatást adjon az Érintett számára.

Milyen alapon kezelik az adataimat?
Az adatkezelésre önkéntes, konkrét és egyértelmű kinyilvánítása alapján kerül sor, amellyel hozzájárulnak ahhoz,
hogy a közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek, kivételes esetben pedig törvényi előírás alapján. Az
Adatkezelés jogalapja ennek megfelelően az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása,
illetőleg egyes esetekben az Infotv. 5. § (1) bek. b) pontja szerinti kötelező adatkezelés.
Meddig kezelik az adataimat?
Az adatokat az Egyesület az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legfeljebb 5 évig őrzi meg.
Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?
Hozzájárulás visszavonása: ingyenesen és feltétel nélkül visszavonhatod a kérésünk alapján megadott hozzájárulását
egy ilyen tárgyú levél küldésével. Fontos tudni, hogy a hozzájárulás visszavonása nem fogja érinteni a visszavonás
előtti adatkezelésünk jogszerűségét.
Hozzáférés az adataidhoz: tájékoztatást kérhetsz arra vonatkozóan, hogy milyen célból és hogyan kezeljük az adatait.
Adatok helyesbítése: kérheted, hogy adatait egészítsük ki, pontosítsuk (pl. elírásnál), illetve az új adataidat vezessük
át nyilvántartásunkban (pl. megváltozott elérhetőség esetén).
Adatok törlése: kérheted, hogy töröljük egyes vagy akár az összes nálunk kezelt adatodat.
A GDPR 17. cikke, illetve az értesítési kötelezettséggel kapcsolatban a GDPR 19. cikke alapján bármely
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és jogaival a következő elérhetőségre küldött nyilatkozattal élhet:
● postai úton: Konnekt Egyesület, 7745 Olasz, Kossuth utca 109/B
● e-mail-en keresztül: konnekt@knnkt.org
A törlés, módosítás végrehajtásáról a Konnekt Egyesület a Nyilatkozót elektronikus úton értesíti.

