Adatvédelmi Nyilatkozat
Az Egyesült Biológus Hallgatók Szövetsége, mint az ELTE TéTéKás Gólyatábor szervezője és lebonyolítója
(továbbiakban: Szervező) kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül rendelkezésére álló adatokat a mindenkori
hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire.
Az Infotv. 65. § (3) a) szerint jelen adatkezelésről a NAIH nem vezet nyilvántartást.
A Szervező kijelenti továbbá, hogy a kezelése alatt álló adatokat harmadik félnek kizárólag meghatározott
célból adja ki, azokat kizárólag a rendezvény lebonyolításához valamint a rendezvény résztvevőivel történő
kapcsolattartáshoz használja fel.
A személyes adatok kezelésének célja
A Szervező kizárólag a TéTéKás Gólyatábor megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes és
különleges adatokat kezeli, a rendezvény megszervezésének és lebonyolításának a céljából. Az adatkezelés
minden szakaszában e célnak megfelel.
Adatkezelés
A résztvevő a rendezvény lebonyolításához szükséges adatokat a regisztráció során teszi elérhetővé a
Szervező számára, jelen nyilatkozat egyidejű tudomásul vételével.
A résztvevő a személyes és különleges adatainak feldolgozásához, tárolásához, szükség esetén
továbbításához hozzájárul.
A Szervező a rendelkezésére álló adatokat a rendezvény szervezéséhez és lebonyolításához használja fel.
A rendezvényt követően a személyes és különleges adatok törlésére kerül sor.
A Szervező, mint adatkezelő és adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról valamint védelméről
különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozás, megváltoztatás illetve sérülés, megsemmisülés
ellen.
Adatok felhasználása
A Szervező a következő adatokat a következőképpen, az alábbi célból használja fel:
Személyes adatok: A rendezvény során a résztvevők azonosításának, számla igény esetén annak kiállításának,
regisztráció előkészítésének valamint a rendezvény résztvevőinek nyilvántartása céljából. Az ide tartozó
adatokhoz a rendezvény programokért felelős személyzete hozzáférést kap.
Elérhetőségek: A rendezvény résztvevőivel történő kapcsolattartás valamint számla igény esetén annak
kiállításának céljából.
Képzés: Esetleges kedvezmények igénybevételének valamint a tábori programok csoportbeosztásának
céljából. Az ide tartozó adatokhoz a rendezvény programokért felelős személyzete hozzáférést kap.
Egészség: Szükség esetén az orvosi ellátás, speciális étrend igény biztosítása valamint általános egészségügyi
szolgáltatás biztosításának céljából. Az ide tartozó különleges adatokhoz a rendezvény egészségügyi
biztosításáért felelős személyzete hozzáférést kap.
Tábori részvétel: Szállás és étkezés továbbá a rendezvényhez kapcsolódó szolgáltatások biztosításának
céljából.
Az Adatvédelmi Nyilatkozatot az adatkezelésben érintett személy a jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul
veszi.

