Adatkezelési tájékoztató kiskorú jelentkező esetén

A WOL Élet Szava Magyarország Alapítványnál megrendezésre kerülő táborba
való jelentkezés során a következő adatok megadását kérjük: szülő/törvényes
képviselő neve, email címe, telefonszáma, a kiskorú jelentkező neve, neme,
születési dátuma, ételérzékenysége, egyéb egészségügyi információ, számlázási
név, cím, adószám (amennyiben releváns).
Személyes adatai kezelésével az alábbiakról tájékoztatjuk:
Az Adatkezelés célja: A WOL Élet Szava táborában való részvétel biztosítása.
Az Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása (GDPR 6. Cikk (1) a.), valamint
egyéni számlázás esetén adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
(GDPR 6. Cikk (1) c.).
Ha a kiskorú jelentkező nemére, illetve ételérzékenységére vonatkozó vagy
egyéb különleges egészségügyi adatot közöl adatkezelővel, az adatkezelés
jogalapja: az Ön kifejezett hozzájárulása (GDPR 9. Cikk (2) bekezdés a. pontja),
amit a nem, az ételérzékenység, illetve egyéb egészségügyi adat írásban való
közlésével megad.
Az adatkezeléshez való hozzájárulását, valamint a különleges adatok tekintetében
adott kifejezett hozzájárulását külön-külön is bármikor visszavonhatja, amely
esetben azonban a táborban való részvételt, a kifejezett hozzájárulás esetében
pedig az ételérzékenyégének, egészségi állapotának megfelelő étkezést vagy
annak megfelelő körülményt nem tudjuk biztosítani. A hozzájárulás visszavonása
nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelés időtartama: a részvétel évét követő ötödik év vége. A számviteli
bizonylatokhoz szükséges adatok tekintetében a jogszabályi előírások szerinti a
részvétel évét követő nyolc év. Ételallergiára, egyéb egészségügyi állapotra, nemre
vonatkozó adatok tekintetében a részvételtől számított egy év.
Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított
munkatársai és önkéntesei, akiknek a feladatuk végzéséhez feltétlen szükséges,
továbbá Adatkezelő könyvelési, számviteli feladatait végző adatfeldolgozója.
Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt
személyes adataihoz való hozzáférést, adatai törlését, helyesbítését, korlátozását,
valamint megilleti az adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat személyes

adatai kezelése ellen. Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást
talál a www.eletszava.org/adatvedelem weboldalon. Kérésére a tájékoztatót
kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.
Amennyiben úgy találja, hogy az adatkezelés során jogai sérelmet szenvedtek,
kérjük forduljon közvetlenül Adatkezelőhöz, és/vagy Adatkezelő (WOL Élet Szava)
adatvédelmi tisztviselőjéhez, hogy sérelmét minél hamarabb orvosolhassuk.
Amennyiben sérelme nem nyer rendezést, joga van panasszal fordulni az
adatvédelmi hatósághoz: Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 911.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: https://naih.hu/ugyfelszolgalat-kapcsolat),
továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.
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