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Adatvédelmi szabályzat

Az alapító és a kurátoe valamint a munkánkat segítő önkéntesek az adatvédelmi
nyilatkozat aláírásával hozzájárulásukat adják nevük, érvényes állandó lakcímük vagy
érvényes tartózkodási helyük, TAJ számuk, e-mail címük, és kapcsolattartó telefonszámuk
adatainak kezeléséhez, megtartásához, ameddig arra a működés során szükség van. Ezen
adatokra az alapítványban folyó, az alapító okiratban lefektetett célok elérése érdekében
folytatott munkához van szükség, továbbá az éves rendszeres közgyűlés megtartásáról szóló
értesítés megküldéséhez, valamint a rendkívüli közgyűlések összehívásához.
Az alapítvány szervezésében a programokon résztvevő nagykorú résztvevők, valamint
a kiskorú résztvevők alábbi adatait kezeljük:
név, telefonszám, e-mail cím, születési idő, hely, és TAJ szám
A kiskorú résztvevők esetében ehhez a szülők vagy gondviselők a dokumentumokat
aláírásukkal látják el. Ezen adatokra a kapcsolattartás miatt, és az edzés során esetlegesen
bekövetkező balesetek, illetve ezen időszak alatt, vagy a táborozások során történő
megbetegedések és az orvosi ellátás megoldásához van szükségünk.
Ezen adatokat elektronikus formában

kezeljük. Az elektronikus eszközöket

jelszavakkal védjük, melyeket évente frissíítjük. Az aktuális jelszavakat a kurátor, az
adatvédelmi biztos, és az informatikai rendszert karban tartó kolléga ismeri. Az eszközök
elvesztését, megsemmisülését az adatkezelőnek a lehetőségekhez mérten meg kell
akadályozni, bekövetkezése esetén az illetékes hivatalokban jelenteni köteles.
Adatváltozás esetén kérjük az érintetteket a modosuló adatok frissítésére 10
munkanapon belül. A törölendő és az új adatokat írásban e-mail formájában kérjük az
érintettek által megadni.

Az alapítvány vállalja, hogy sem kereskedelmi sem reklám, sem egyéb célra a tagok és
egyéb résztvevők adatait nem adja ki. Ez alól kivételt képez, ha az adatok kiadására
hatóságilag vagyunk kötelezve.

Adatkezelő: Az adatok nyilvántartásáért és az esetleges adatvédelmi incidens
kivizsgálására, további szükséges intézkedések megtételéért (a NAIH-nál történő bejelntés
megtételéért) a kurátor a felelős.
A feleslegessé váló adatok megsemmísítését azaz törlését az adatkezelő végzi. Az
adatokat addig tároljuk, ameddig az a működés szempontjából szükséges. A meghatalmazó
kérvényezheti az adatok megsemmisítését irásban, az eva.nandori@gmail.com vagy az
info@mozgassal.hu email címeken. mely esetben az adatok törlése 30 napon belül
megtörténik. Az adatok törléséről az érintetteket elektronikusan értesítjük.
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