Adatkezelési tájékoztató
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Adatkezelő:
- Eszterházy Károly Egyetem
levelezési cím: 3300 Eger, Eszterházy tér 1.
email cím: orosz.rita@uni-eszterhazy.hu
telefonszám: 06-20-9874-216
honlap: www.uni-eszetrhazy.hu
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Az adatkezelés célja: Az Eszterházy Károly Egyetem által szervezett nyári
táborokban részt vevő gyermeke egészségvédelme.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és határozott hozzájárulása
(Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja) a gyógyszerérzékenységre, ételallergiára,
környezeti tényezőkre való allergiára vonatkozó adatok, a gyermek egészségi
állapotára vonatkozó egyéb fontos információ tekintetében.
A gyermek egészségügyi tünetmentességére vonatkozó adatok tekintetében:
jogszabály ( 12/1991. (V.18.) NM rendelet).
Kezelt adatok köre: gyógyszerérzékenységre, ételallergiára, környezeti
tényezőkre való allergiára vonatkozó adatok, a gyermek egészségi állapotára
vonatkozó egyéb fontos információ.
Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő az érintettről rögzített különleges
adatokat a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, ennek hiányában a
táborozással érintett időszak végéig kezeli. A hozzájáruló nyilatkozat
bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható.
Az érintettnek lehetősége van az Adatkezelő elérhetőségein személyes adatai
kezeléséről bármikor írásban tájékoztatást kérni, ezen kívül kérheti személyes
adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy
zárolását. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint az
érintettek személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor
hatályos magyar jogszabályok - különös tekintettel az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény - maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák
figyelembevételével jár el.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés,
illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
Az érintettek az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal
fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz
az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel
kapcsolatos jogait az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes bíróság előtt érvényesítheti, továbbá bármilyen személyes adattal
kapcsolatos
kérdésben
kérheti
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
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Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf 5., www.naih.hu).
9. Az Adatkezelő fenntartja a jogot jelen nyilatkozatnak az időközben
esetlegesen módosuló jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való
összehangolása miatti megváltoztatására.
Az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megértettem, önkéntes és határozott
hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a gyermekem egészségi állapotára vonatkozó
különleges adatokat jelen adatvédelmi nyilatkozat keretein belül a hatályos magyar
jogszabályoknak megfelelően kezelje, és a jelen nyilatkozatban rögzített célra,
terjedelemben és időtartamban felhasználja.
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