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Demeter Egyesület, 7030 Paks Újtemplom utca 20. 

felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2022/000181 

email: stb2022tvk@gmail.com 
 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

KI KEZELI A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

Az adataidat a Demeter Egyesület által meghirdetett túrvezetői tanfolyam szervezésében részt vevő 
természetes személyek kezelik (a továbbiakban: a tanfolyam szervezőcsapata). 

MELY SZEMÉLYES ADATAIDAT KEZELJÜK? 

• neved 

• születési neved 

• édesanyád neve 

• e-mail címed 

• telefonszámod 

• születési helyed és időpontja 

• lakcímed  

• képesítési számod 

• egyesületed neve 

• aláírásod a jelentkezési lapon 

• a tanfolyamok során készített fényképek, videófelvételek, amelyeken szerepelsz. 

A megadott adatok helyessége, valóságtartalma a te felelősséged, azt a tanfolyam szervezőcsapata 
nem ellenőrzi. 

MI ALAPJÁN ÉS MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

Adataidat a tanfolyamra való jelentkezésed során megtett önkéntes és kifejezett hozzájáruló 
nyilatkozatod alapján kezeljük. A tanfolyamok lebonyolításához szükséges a személyes adataid 
kezelése, ezért az adatkezeléshez való hozzájárulás a jelentkezésed és a részvételed feltétele. 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

• az azonosításod, 

• a nálunk végzett túravezetők nyilvántartása, 

• a felnőttképzési rendszerbe való adatszolgáltatás, 

• az igényeid, kéréseid kezelése, 

• a veled való kapcsolattartás, kommunikáció, tájékoztatás küldése részedre, 

• szükség szerint telefonos egyeztetés, 

• a program során készült fényképek, videófelvételek közzététele által lehetőség biztosítása az 
élmények megosztására, felidézésére, illetve felhasználás promóciós célokra, 

• statisztikák készítése a Dél-Dunántúli régió tanfolyamairól (pl. korcsoportos vagy lakóhely 
szerinti bontásban). 

HOL ÉS HOGYAN KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

A jelentkezésed során megadott adataid egy táblázatban egy külső adathordozó eszközön kerülnek 
rögzítésre. Ezek az eszközök a Demeter Egyesület kezelésében, használatában vannak. Az adatkezelés 
során az adatokat elektronikus formában és papír alapon (jelentkezési lap) is kezeljük. 
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A papír alapú jelentkezési lapokat a tanfolyamok részére fenntartott zárt szekrényben tároljuk a 
megsemmisítés időpontjáig. 

A tanfolyam szervezőcsapatával megosztott fényképeket, fényképalbumokat, videókat a Demeter 
Egyesület Facebook- és Instagram-oldalán keresztül a nyilvánosság számára elérhetővé tehetjük, 
valamint felhasználhatjuk prezentációk, vetítések készítéséhez. 

MEDDIG KEZELJÜK A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

Főszabály szerint az adott év jelentkezőinek, illetve résztvevőinek a jelentkezés során megadott 
személyes adatait a tanfolyam lezárása után is megőrizzük nyilvántartás céljából. A jelentkezési lapokat 
a tárgyév december 31. napjáig megsemmisítjük. A program során készült fényképeket, videókat nem 
töröljük a tanfolyamok lezárása után sem, csak külön kérésre (lásd lentebb). 

TOVÁBBADJUK-E MÁSOKNAK (HARMADIK FÉLNEK) A SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

Harmadik felek a saját adatvédelmi szabályaiknak megfelelően kezelik az adataidat. Harmadik fél ezen 
nyilatkozat vonatkozásában: a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ által kért Oktatási Nyilvántartó 
Lap kitöltése esetén.) A társszervező egyesületek adatkezelése kapcsán a Demeter Egyesület 
semmilyen felelősséget nem vállal. 

MILYEN JOGAID VANNAK SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSE KAPCSÁN, ÉS HOVA FORDULHATSZ, HA 
PANASZOD VAN A SZEMÉLYES ADATAID KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN? 

Tájékoztatáshoz való jog, hozzáférés joga: Jelen tájékoztatóban összefoglaltuk az adataid kezelésével 
kapcsolatos főbb tudnivalókat. Amennyiben további kérdésed merül fel személyes adataid kezelésével 
kapcsolatban, azt a tanfolyam központi emailcímén tudod nekünk feltenni. 

Helyesbítés joga: Adataidat aktualizáltathatod, módosíttathatod a központi emailcímre küldött 
elektronikus levélben. 

Törléshez való jog: Személyes adataid törlését a központi emailcímre küldött elektronikus levélben 
kérheted. Amennyiben a tanfolyamot megelőzően kéred a személyes adataid törlését, az egyben a 
jelentkezésed visszavonását is jelenti. A központi emailcímen kérheted olyan fénykép vagy videó 
publikálásának visszavonását, amelyen szerepelsz (a fénykép vagy videó pontos beazonosításával). 

Ha panaszod van a személyes adataid kezelésével kapcsolatban, azt a központi emailcímre küldött 
elektronikus levélben jelezheted, ezen túlmenően pedig a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.) fordulhatsz jogorvoslatért. 

Az adatkezelésre vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Európai Parlamentnek és a 
Tanácsnak (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendeletében (2016. április 27.), 
valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvényben találod. 

A tanfolyam szervezőcsapata fenntartja a jogot, hogy ezt a tájékoztatót megváltoztassa. A tájékoztató 
megváltoztatásáról – amennyiben adataid a változás időpontjában a kezelésünkben vannak – minden 
esetben elektronikus formában értesítünk téged. 

 

 

Az adatkezelési tájékoztató megismertem:  

 
Kelt:   

 
Aláírás:  

 


