Adatkezelési Tájékoztató

1.

Általános rendelkezések és elérhetőségek

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik,
amelyeket a felvételi eljárásra jelentkezőkről („Jelentkező”) a Pro Jure- Egyesület A Szegedi
Joghallgatókért („Adatkezelő”) gyűjt és kezel.
Az Adatkezelő címe: 6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.
Adószám: 18789847-1-06
Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül a Jelentkező jelen tájékoztatóba foglalt jogait
gyakorolhatja:
Email: projureszeged@gmail.com
Levelezési cím: 6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.
2.

A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre
tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a projureszeged.hu weboldalt abból a célból, hogy
figyelemmel kísérhesse a változásokat. A tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan
megismerhető és lementhető.
3.

A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával a Jelentkező kijelenti,
hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának
időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta.
4.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

A felvételi eljárás megkönnyítése érdekében a Jelentkezőkkel kapcsolatos adatokat kérhetünk,
valamint a Jelentkező az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen
rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény („Infotv.”) 3. § 2. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az
adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre:
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5.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
6.

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett személy kérelmezheti az Adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a
kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb
azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban
megadni a tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A Jelentkező jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait.

Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Jelentkező az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti
jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával
kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és
jogorvoslati lehetőségeket részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt.
Jelen tájékoztató 2018. május 24-ig hatályos.

