Hozzájáruló nyilatkozat
Személyes adatok kezeléséhez

A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján hozzájárulok, hogy a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes,
továbbiakban Szőttes, mint adatkezelő az általam, ezen adatlapon megadott személyes adataimat jelen
tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult szervezet:
Megnevezés: Szőttes Kamara Néptáncegyüttes
Azonosítószám (IČO): 31755992
Székhely: Május 1. tér 10, 815 57 Pozsony (Námestie 1. mája 10, 815 57 Bratislava)
Telefon: +421 917 343 469
Honlap: www.szottes.sk
Elérhetőség: szottes@szottes.sk
Az adatkezelés célja: az érintett-tel való kapcsolattartás, a jelentkezési lapon meghirdetett
néptánctáborban való részvétel előzetes regisztrációja.
A kezelt adatok köre:
 név
 születési dátum
 nem
 lakcím
 telefonszám
 e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR, általános
adatvédelmi rendelet) rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes
adatok meghatározott céljából történő kezeléséhez.
Az adattárolás határideje: a néptánctábor befejezéséig, illetve az érintett által a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig.
Az adatkezelés címzettjei: a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes tábort szervező tagjai.
Az adatkezelés módja: A Szőttes adatkezelése megfelel a GDPR által meghatározott adatvédelmi
előírásoknak. A Szőttes személyes adatot nem továbbít.
Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
 tájékoztatást kérhet a személyes adatok kezelésének módjáról
 visszajelzést kérhet arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e
 kérheti a személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, módosítását, a hiányos
adatok kiegészítését





tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen és kérheti a személyes adatai törlését
(„elfeledtetését”), valamint azok zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
bíróság előtt jogorvoslattal élhet, továbbá
panaszt tehet a felügyelő hatóságnál (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznostipodla-zakona-o-staznostiach), illetve vizsgálatot kezdeményezhet.

A személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzésére és ezek elősegítésére jogosult szerv:
Név: Adatvédelmi hivatal (Úrad na ochranu osobných údajov SR)
Székhely: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Telefon: +421 (2) 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Honlap: https://www.dataprotection.gov.sk
Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás
és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

