Adatvédelmi nyilatkozat
Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Alexander-technika Tanárok Egyesülete
Székhely: 1137 Budapest, Szent István park 26.
Elérhetősége: info@alexandertanarok.hu
Nyilvántartási száma: 12937
Adószám: 18132829-1-41
Honlap: www.alexandertanarok.hu
Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása
alapján történik. Adatkezelésre honlapunkon közvetlenül vagy a honlapunkon lévő
kérdőív kitöltése során a hírlevélre feliratkozók esetében történik.
Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII.
törvény 5. § 1 a.) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre:
 A hírlevélre feliratkozó felhasználók esetében: e-mail cím.
 A szakmai kérdőív kitöltésekor meg lehet adni a foglalkozást, de azt kizárólag a
kérdőív anonim értékeléséhez használjuk fel, nem kötjük össze az e-mail
címmel.
 A tárolt adatokat harmadik félnek nem adjuk át.
Az adatkezelés célja
Hírlevelek esetén:
A hírlevélre önkéntesen feliratkozó felhasználónak hírleveleket küldünk a felhasználó
e-mail címére, kizárólag abban a témakörben, amelyhez felhasználó a feliratkozáskor
hozzájárul. A hírlevélre való feliratkozás esetén a felhasználók e-mail címét kérjük el.
Az adatok kezelésének célja ebben az esetben a hírlevelek küldése a következő
témákban: szakmai csoportos tanfolyam, előadás, konferencia, nyílt nap, workshop, a
felmérés eredménye. A hírlevélről a felhasználó az info@alexandertanarok.hu címen
leiratkozhat.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
Az adatkezelő a személyes adatok kezelése során a következő törvények betartásával
jár el:
 A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény
 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény
 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény



A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Adatkezelő addig jogosult kezelni,
amíg a Adatkezelő által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él.
A személyes adatok törlése
A törlési igényt e-mailben kell eljuttatni. Az adatkezelő a törlési igény beérkezésétől
számított 30 napon belül törli az adatokat.
.
Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelő a felhasználók által önkéntesen megadott adatokat csak a fent leírt
céloknak megfelelően kezeli. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolja.
Harmadik félnek személyes adatokat nem ad át.
Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási
szabályokat, amelyeket Az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása
érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, illetőleg a
távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok
továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Jogérvényesítési lehetőségek
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C)
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

