Általános adatvédelmi tájékoztató (GDPR)
Az Aszklépiosz Természetes Gyógymódok Rehabilitációs és Sportmenedzselési Alapítvány (2085 Pilisvörösvár, Tó u. 3. –
nyilvántartási szám: 13-01-0003650 – adószám: 18621343-2-13) /később lásd röviden: alapítvány/ személyes adatokat
kezel a kapcsolattartás és az adminisztrációs feladatok elvégzése érdekében.
Az alapítvány weboldalt (aszklepioszalapitvany.hu) és hírlevél adatbázist üzemeltet, amelyet a szervezet tárhelyén
(23VNet Kft. – 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) kezel. A weboldal biztonságos SSL tanúsítvánnyal is rendelkezik.
Az alapítvány előadásokat, illetve eseményeket szokott szervezni, ahol a résztvevők egy kérdőíven megadhatják az e-mail
címüket, hogy a további előadásokról is értesülhessenek. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, nem kötelező, arról
bármikor egy kattintással le lehet iratkozni. A kérdőíven szereplő kérdések válaszai, csak statisztikai célt szolgálnak, azok
feldolgozása anonim formában történik.
Az alapítvány az eseményein fotókat és videókat készíthet, amelyeket a weboldalán, illetve a Facebook oldalán publikál.
Az előadások alkalmával, az alapítvány felhívja a résztvevők figyelmét, hogy fotók, illetve videók készülhetnek, amelyeket
az előbb említett helyeken publikálhat. Amennyiben valaki nem szeretné, hogy a fényképeken szerepeljen, szóban az
eseményen kell jeleznie. Amennyiben az alapítvány nem saját maga készíti a fényképeket/videókat, hanem szakembert
bíz meg vele, úgy az alapítvány a megbízott fotóssal/videóssal szerződést köt, illetve adatvédelmi nyilatkozatot írat alá,
amelyben a fotós/videós vállalja, hogy a fotók/videók az alapítvány számára történő átadása után azokat más célra nem
használja fel és törli minden helyről.
Adatok kezelése: a fenn említett adatok feldolgozását, illetve kezelését az alapítvány tagjai végzik. Az alapítvány
elektronikusan neveket és hozzá tartozó e-mail címeket, illetve fényképeket/videókat kezel. Az adatok kezelése az
alapítvány székhelyén történő biztonságos jelszóval ellátott számítógépen történik. Az alapítvány az elektronikus
adattárolás mellett papír alapon is tárol adatot (beszámolók, kérdőívek, e-mail címek), ezeknek a tárolása szintén a
székhelyen történik, zárt szekrényben.
Adatkezelők és adatfeldolgozók: Várhegyi Ferenc (elnök), Braun István Gábor (tag), Opál Róbert Szabolcs (tag).
Adatok megőrzésének időtartama: az alapítvány az e-mail címeket a hozzá tartozó nevekkel mindaddig megőrzi, tárolja
és kezeli, amíg a magánszemély nem kéri annak törlését. A fényképek esetében is ez az eljárás.
Törléshez való jog: az alapítvány fenntartja a személyes adatok törlésének jogát, amennyiben a magánszemély
kezdeményezi személyesen a székhelyen, vagy az info@aszklepioszalapitvany.hu e-mail címen az adatai/fényképei
törlését, úgy az alapítvány az igénylést követően 5 munkanapon belül törli azt minden helyről.
Profilalkotás: az alapítvány a személyes adatok kezelése és feldolgozása során nem végez profilalkotást.
Adathozzáférés: az alapítvány az adathozzáférés jogán betekintést enged az ügyfeleik saját személyes adataik
megtekintésére. Az igénylő adatainak megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges az alapítvány székhelyén.
Mindemellett az alapítvány biztosítja az adathordozhatóság jogát is, az ügyfél kérésre, a saját adatait elviheti, szintén előre
egyeztetett időpontban (az adathordozáshoz az ügyfélnek kell biztosítania az adathordozót).
Sütik: az alapítvány által üzemeltetett weboldal (aszklepioszalapitvany.hu) sütiket tartalmaz a jobb élmény elérése
érdekében. A sütik a tárhelyen egy évig kerülnek megőrzésre, azokat az alapítvány harmadik félnek nem adja ki, illetve
csak statisztikai célból, anonim formában használhatja fel. Az alapítvány esetében a sütik használta a weboldalon található
keresés mezőben történő írás közben keletkeznek.
SSL tanusítvány: honlapunk, az aszklepioszalapitvany.hu SSL tanúsítványt használ 2015.11.20-i kezdettel. Mit jelent az
SSL tanúsítvány? Angolul, az SSL rövidítés jelentése Secured Sockets Layer. Röviden, az SSL egy olyan tanusívány, ami arra
szólgál, hogy az információt tároló hosting-server és a honlapot látogató felhasználó böngészóje közötti kapcsolatot
titkosítsa. Ez a titkosított kapcsolat lehetőséget ad a személyes adatokhoz való biztonságos hozzáféréshez anélkül, hogy
ez harmadik személy tudomására jusson. Az SSL technológiát honlapok milliói alkalmazzák, ezzel biztosítják például a
vásárlóik pénzügyi tranzakcióinak védelmét. Az Aszklépiosz Alapítvány az SSL technológiát, a személyes adatok, valamint
a belső levelezőrendszer biztosítására használja. Az SSL tanusítvány előnyei: biztos és titkosított kapcsolatot biztosít, védi
a személyes adatokat az esetleges támadás ellen.
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben, illetve az ügyfelek jogaival kapcsolatban személyes időpontot egyeztetni
Várhegyi Ferencnél lehet a varferi@citromail.hu e-mail címen!

