SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS
HTTP://EUROPASCHULE.HU/HU/JELENTKEZES LINKEN
TALÁLHATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ
A

http://europaschule.hu/hu/jelentkezés

webes

felületen

található

adatok megadásával, - a honlapon található űrlap kitöltésével - a
jelentkező

gyermek

képviseletében

a

gyermek

Szülője/Gondnoka

(törvényes képviselője) a jelölőnégyzetben jelölt hozzájárulásával az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes,
konkrét, tájékoztatáson alapuló, külső befolyástól mentes hozzájárulást ad 16
éven aluli gyermeke, valamint saját személyes adatainak kezeléséhez az OsztrákMagyar Európaiskola számára.
Adatkezelő:
név: Osztrák-Magyar Európaiskola
elérhetőség:
H-1126 Budapest, Istenhegyi út 32.
Tel: 0036-1-356-4657
Fax: 0036-1-356-4683
E-mail: office@europaschule.hu
A gyermeknek az adatkezelő által kezelt adatai:
az

-

online

előjegyzési

felületen

http://europaschule.hu/hu/jelentkezes

felsorolt adatok
A Szülő/Gondnok az adatkezelő által kezelt adatai az ezen linken található,
megadott adatok.
Az adatkezelés célja:
Gyermek adatai vonatkozásában: online előjegyzés a következő tanévre
évre
Szülő/Gondnok

adatai

vonatkozásában:

kiskorú

gyermek

törvényes

képviselőjeként értesítési kötelezettség
Az

érintett

adatok

szolgáltatások

tárolásának

igénybe

vételének

időtartama:

az

időtartamát

adatkezelő
követő

5

által

éven

nyújtott
belül.

A

szolgáltatások igénybe vételét követő adatkezelés a számlák és a teljesítés
igazolásának ellenőrzési idejére tekintettel szükséges.

Adattovábbítás:
-külföldre nem történik
-számlaadatok könyvelő részére.
A

személyes

adatokhoz

kapcsolódóan

az

alábbi

jogokról

megkaptam

a

tájékoztatást:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés;
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása,
vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.
Jogorvoslati tájékoztatás:
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett
panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

