EÖTVÖS JÓZSEF SZABADELVŰ PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. A Smart Mart – Okosan vállalkozz! üzleti és vállalkozástámogató e-learning
tananyaghoz kapcsolódó személyes adatokat az Eötvös József Szabadelvű
Pedagógiai Társaság (a továbbiakban: Társaság) kezeli az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény, az Európai Parlament és a Tanács általános adatvédelmi (GDPR)
rendelete1 valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.
1.1. Az adatkezelés helye: 1094 Budapest, Vendel u. 3.
1.2. Az elektronikus adatkezelési felületet a Datacast Rendszerház Kft. (1094
Budapest, Balázs B. u. 18.) szolgáltatja.
2. Azok, akik a Smart Mart – Okosan vállalkozz! e-learning tananyagot
(a továbbiakban: Smart Mart tananyag) regisztrált felhasználóként
(a továbbiakban: Felhasználók) használják, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy
2.1. e-mailcímüket, nevüket, születési évüket és lakcímüket (kizárólag
a település megjelölésével) a Társaság kizárólag a Smart Mart
tananyaggal összefüggésben tárolja és használja fel;
2.2. nevüket, születési évüket és lakcímüket (kizárólag
megjelölésével) a Társaság nyilvánosságra hozhatja.

a

település

3. A Felhasználók által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan
a Társaság adatkezelőnek és adatfeldolgozónak minősül.
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Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelete 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 (ún. GDPR
általános adatvédelmi rendelet)

4. A Társaság szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. A Társaság a Felhasználók adatait
– különösen e-mailcímét – más szervezetnek nem adja át. A Társaság
bármikor lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy tájékoztatást
kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését
a smartmart.okosan@gmail.com e-mailcímen.
5. Ezen kívül a Felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni
tiltakozás joga is. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban
ne keresse meg őt a Társaság vagy annak megbízottja, amelyet megtehet
a Felhasználó egy lemondó nyilatkozat megküldésével (a pontos személyes
adatait feltüntetve): a smartmart.okosan@gmail.com e-mailcímen.
6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Smart Mart tananyag regisztrációhoz
kötött felhasználásából: a tesztekhez és a tanúsítványhoz való hozzáférésből
való kizáráshoz vezet, ha a regisztrációhoz szükséges adatok törlését
az Felhasználó a tanúsítvány átadása előtt kérelmezi.
7. A Felhasználó feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy az általa megadott
személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező
a Smart Mart tananyag lebonyolításához - és annak idejére -, valamint
a Társaság tevékenységével összefüggő más promóciók kapcsán minden
további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa.
8. Az a Felhasználó, aki nem kívánja, hogy a Társaság a személyes adatait
kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül
kérheti a Társaság címén: Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság
1094 Budapest, Vendel u. 3.
vagy
a
következő
e-mail
címen:
smartmart.okosan@gmail.com. A Felhasználó ugyanezen a címen, illetve
e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is.

