Adatkezelési tájékoztató
Általános
A „Küldés” gomb megnyomásával Ön kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztató
tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy a WhiteDog Media Kft. (székhely:
1062 Bp., Andrássy út 105., cégjegyzékszám:13-09-207556) (a továbbiakban:
Adatkezelő), mint adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a vonatkozó
hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli.
1. Kezelt adatok köre:
-

Név
E-mail cím
Cím
Telefonszám

2. Adatkezelés céljai:
-

kapcsolatfelvétel, beérkező üzenetekre válasz küldése

3. Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerint megadott
hozzájárulása. A személyes adatai megadásával Ön kifejezetten és önkéntes módon
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő megkeresse.
4. Adatkezelés időtartama:
A cél megvalósulásáig, kapcsolat felvételéig. Természetesen Önnek bármikor
lehetősége van az adatkezelés időtartama alatt adatai törlését kérni.
5. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak
Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó
előírásokat, így megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és a vonatkozó nemzeti
jogszabályok adatbiztonságra vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához
szükségesek. A Kapcsolat formon beküldött adataihoz Rendszerben az adott jelölt
adataihoz való hozzáférés korlátozott, azokhoz kizárólag a WhiteDog Media Kft.
illetékes kollégái, férhetnek hozzá.
6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek
6/1.Adatainak helyesbítéséhez, korlátozásához, vagy törléséhez való jog: A kezelt
személyes adatainak helyesbítését, korlátozását vagy törlését bármikor kérheti a
palyazat@hightechsuli.hu e-mail-címre küldött e-mailben, vagy a 1062 Budapest,
Andrássy út 105. postacímre eljuttatott levelében.
6./2. Hozzáférési jog: A tárolt személyes adatairól, azok kezeléséről kezeléséről,
így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges
adattovábbítás jogalapjáról, címzettjeiről, az adatokra vonatkozó esetleges
incidensekről Ön a 6./1. pontban meghatározott elérhetőségek bármelyikén
kérhet további tájékoztatást. Társaságaink a személyes adatkezelésre vonatkozó
információt írásban a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül megadják.

6./3. Jogorvoslathoz való jog: A rögzített személyes adatainak kezelésével
kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1374
Budapest, Pf. 603.; telefonszám: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetőleg a GDPR. szabályai szerint bírósághoz
fordulhat. Részletes jogait és jogorvoslati lehetőségeit a GDPR III. és VIII
fejezetei, tartalmazzák.
A jelen Tájékoztató közzétételének napja és érvényességének kezdete: 2020. december
17.

