ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Tanpálya Kft. Adatkezelési tájékoztatója „Miniring” tábor 2018 vonatkozásában.

Rövid tájékoztató
A "Tanpálya" Kft, mint Adatkezelő személyes adatokat (beleértve a kiskorúak adatait) az Ön
beleegyezése alapján annak céljából kezel, hogy a Miniring nyári tábort meg tudja szervezni.
Személyes adatot a Groupama Biztosító Zrt. kivételével harmadik személynek nem ad ki, és a tábor
befejezése után valamennyi adatot törli, kivéve azokat az adatokat, amiknek a tárolását vonatkozó
jogszabály előírja. A Groupama Biztosító Zrt-nek abból a célból adja ki a személyes adatokat, hogy a
csoportos élet, - baleset- és egészségbiztosítást meg tudja kötni.
Az adatokat a lehető legnagyobb gondossággal őrzi, és csak azoknak tesszük hozzáférhetővé, akiknek
feltétlenül szükséges.
Adatai kezeléséről bármikor szívesen adunk tájékoztatást. Bármilyen további kérdés esetén kérjük
bátran keresse: Ferenczy Szandra, e-mail: ferenczy.szandra@tanpalya.hu, telefon 28-441-951.
Amennyiben bármilyen panasza van, jelezze, és amennyiben Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz nyújthat be panaszt vagy bírósághoz
fordulhat.

Részletes adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő elnevezése és adatai: "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.; cégjegyzékszám: Cg.13-09-078681)
Az adatkezelés célja:
A „Miniring” nyári tábor (továbbiakban: „Tábor”) 2018. évi megszervezése, amelyben olyan kiskorúak
vesznek részt, aki(k) fölött Ön szülői felügyeleti jogot gyakorol (a „Kiskorú”), valamint a Tábor
rendjének biztosítása.
Kezelt adatok köre és az adatkezelés célja és jogalapja:
A Tábor megrendezése érdekében az alábbi adatokat kezeljük:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kiskorú neve;
Kiskorú születési ideje;
Kiskorú anyja neve;
Kiskorú lakcíme;
Kiskorú TAJ száma;
Kiskorú egészségi állapota (különleges adat);
Kiskorú által szedett gyógyszerek neve, adagolása;
Egyéb, a törvényes képviselő által megadott kiskorúra vonatkozó adat;
A szülői felügyeleti jogot gyakorló személy neve;
A szülői felügyeleti jogot gyakorló személy címe;
A szülői felügyeleti jogot gyakorló személy születési helye és ideje;
A szülői felügyeleti jogot gyakorló személy telefonszáma;
A szülői felügyeleti jogot gyakorló személy e-mail címe

Tájékoztatjuk, hogy a Kiskorú egészségi állapota különleges adatnak minősül, azt kizárólag a Tábor
megrendezése érdekében kezeljük, amihez Ön a hozzájáruló nyilatkozat aláírásával kifejezetten
hozzájárul.
Az adatkezelés során biztosítanunk kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az adatok kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint a kiskorúak adatának kezelése esetén a gyermek
fölött szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásán alapul. (1. számú melléklet)
Az adatokat a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak, így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
„Infotv.”) és a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation,
GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok a jelszóval és windows jogosultságkezelési
rendszerrel védett központi szerverünkre kerülnek, és kizárólag a Tábor szervezésében közreműködő
munkatársak férhetnek hozzá, akik titoktartási nyilatkozatot tettek az adatok bizalmas kezelésére
vonatkozóan. Az adatokról belső másolatot nem készítünk, és erre a Tábor szervezésében közreműködő
munkatársainknak sem adunk engedélyt.
Adatot kizárólag a Groupama Biztosító Zrt. (székhely: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/. C.
ép., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041071) részére továbbítunk annak érdekében, hogy a Táborhoz
szükséges biztosítást meg lehessen kötni. A Groupama Biztosító Zrt-hez. adatkezelésével kapcsolatos
kérdéseivel a fenti elérhetőségeken fordulhat. Az adatok továbbítása elektronikus úton keresztül
történik, az adatok biztonságos átadásának érdekében.
Az adatokat a Tábor megvalósulása után közvetlenül, de legkésőbb 10 munkanapon belül automatikusan
töröljük a rendszerünkből, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy hatóság
elrendelte.
Önnek joga van a Társaságtól adatai kezeléséről további tájékoztatást kérni, a már megadott
hozzájárulást bármikor indokolás nélkül visszavonni és adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni.
Megilleti a tiltakozás, illetve a bírósági jogérvényesítés joga, valamint eljárást kezdeményezhet a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi
módon:
Hívjon bennünket a 28-441-951 telefonszámon, vagy írjon nekünk az alábbi címre:
Adatkezelő adatai
Név: "Tanpálya" Vezetéstechnikai Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2146 Mogyoród, Hungaroring út 10.
Cégjegyzékszám: Cg. Cg.13-09-078681
Honlap: www.miniring.hu
Elektronikus levelezési cím: ertekesites@tanpalya.hu
Adatvédelmi felelős/ kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: Ferenczy Szandra; 28-441-951;
ferenczy.szandra@tanpalya.hu

Jogorvoslati lehetőség
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Elektronikus levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: 06 1 39 11 400
Fax: 06 1 39 11 410

