Belépési nyilatkozat és hozzájárulás

Alulírott, ……………………………… ezúton nyilatkozom, hogy a Franciaországi
Ösztöndíjasok Egyesülete rendes tagjai sorába lépek.
Az Egyesület alapszabályát megismertem, célkitűzéseit, szellemiségét,
értékrendjét elfogadom, a tagsági jogokat tudomásul veszem, valamint az
alapszabályban leírtakat (így a tagsági kötelezettségeket is) magamra nézve
kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a felvételhez - az Alapszabály
szerint - az Elnökség jóváhagyó határozata szükséges.
Jelen belépési nyilatkozatban kijelentem továbbá, hogy a 2018. évi tagdíjat melynek összege évi 5.000 Ft (azaz Ötezer forint) - megfizettem.
Kijelentem, hogy az Egyesület Adatkezelési Tájékoztatását megismertem és azt
tudomásul vettem.
Tagnyilvántartás céljából közlöm személyes adataimat:
Név:……………………………………………….
Lakcím:……………………………………………
E-mail cím:……………………………………......
Budapest, 2018. ___________________________.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelési Tájékoztatásban
foglaltak szerint az Egyesület híreiről, rendezvényeiről az általam
megadott elérhetőségeimen tájékoztatást kapjak.
…………………………………………….
Belépést kérelmező aláírása
A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesületének Elnöksége ezúton úgy nyilatkozik,
hogy az alulírott személyt rendes tagjai sorába felveszi.
……………………………

…………………………………

Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete elnökségének tagjai
1. Tagnyilvántartás

Adatkezelési tájékoztatás

Az adatkezelés célja:

Kérelmező felvétele az egyesületbe és az egyesület tagjairól
nyilvántartás vezetése és a tagsági jogok gyakorlása.

Az adatkezelés jogalapja:

Érintett hozzájárulása, melyet a jelen belépési nyilatkozattal ad
meg, illetve jogi kötelezettség teljesítése (az egyesületi tagság
nyilvántartása a
Ptk. 3:63. § (1) bekezdése szerint)

A kezelt adatok köre:

Kérelmező által megadott adatok (név, lakcím és
e-mail cím).

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett személy tagsági jogviszonya
fennállásáig.

Az adatszolgáltatás
elmaradásának
lehetséges
következményei:

A kérelmező nem vehető fel az egyesület tagjai
közé.

2. Egyesületi hírekről, rendezvényekről történő tájékoztatás
Az adatkezelés célja:

Az Egyesület a tagjai részére tájékoztatást nyújt
az Egyesület tevekénységéről, eseményeiről, és egyéb
rendezvényeiről.
Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket
betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés
jogalapja:

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pont)

A kezelt adatok köre:

Az érintett által megadott adatok (név és e-mail
cím)

Az adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig.
Hozzájárulását az alábbi módon vonhatja vissza:
pleszkatalin@yahoo.fr e-mail címen

Érintett jogai: jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről (hozzáféréshez való jog), illetve bármikor kérheti személyes adatai
helyesbítését, korlátozását, törlését, tiltakozhat adatai kezelése ellen és
jogszabályban meghatározott esetekben élhet az adathordozhatósághoz való
jogával, hozzájárulását jogosult bármikor visszavonni, illetve megilleti a
panasztétel joga és a jogorvoslati jog.
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1. Átlátható tájékoztatás: Egyesületünk köteles az Ön részére a személyes
adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatást – a GDPR által meghatározott körben
– a rendelkezésére bocsátani. E kötelezettségünknek jelen Adatkezelési
Tájékoztatással teszünk eleget.
2. Hozzáféréshez való jog: tájékoztatást kérhet arra nézve, hogy kezeljük-e
a személyes adatait és ha igen kérhet egy részletes tájékoztatót, ami
tartalmazza azt, hogy







milyen okból,
milyen adatokat kezelünk,
kivel közöljük a kezelt adatait,
mennyi ideig őrizzük meg a kezelt adatokat, illetve
ha az adatait nemzetközi adattovábbítás keretében továbbítjuk, az
adattovábbítás garanciáiról, valamint
ismételt tájékoztatást kap a személyes adatai kezelésével kapcsolatos
jogairól, és arról, hogy panaszával az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Amennyiben kéri, ingyenesen átadjuk, Önnek a kezelt személyes adatairól
készített másolatot.
3. Helyesbítéshez való jog: Kérésére a pontatlan (pl. születési dátuma nem
helyes, email címe azóta megváltozott, névváltozás következett be stb.)
személyes adatát helyesbítjük, kijavítjuk vagy kiegészítjük.
4. Törléshez való jog: kérheti, hogy a késedelem nélkül töröljük a kezelt
személyes adatait, ha





Ön a hozzájárulását visszavonta,
az adatkezelés célja már nem indokolja az adatai kezelését,
amennyiben jogellenesen kezeltük az adatait,
az adatok törlése jogszabály alapján kötelező.

5. Adatkezelés korlátozásához való jog: amennyiben él ezzel a jogával, ezt
követően kizárólag tárolhatjuk a személyes adatait, azonban azokon egyéb
műveleteket (pl. nem továbbíthatjuk másnak, nem rendszerezhetjük őket) nem
végezhetünk.
Mikor kerülhet sor e jog érvényesülésre?




Ha Ön vitatja a kezelt személyes adatai pontosságát, arra az időre, amíg
megvizsgáljuk, hogy valóban pontatlanok-e az adatok.
Amennyiben jogellenesen kezeljük a személyes adatait, azonban Ön kéri,
hogy ne töröljük, hanem tároljuk őket.
Ha már nincsen szükségünk az Ön adataira, azonban Ön kéri, hogy
tároljuk az adatokat mert pl. egy későbbi joga érvényesítéséhez szüksége
van rá.
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Ha tiltakozik személyes adatai kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg
megállapítjuk, hogy az Egyesület jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
Ön jogos indokaival szemben.

Minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt, ha a fent említett esetekben az
adatkezelés korlátozását feloldjuk.
6. Adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés a hozzájárulásán alapul vagy szerződés teljesítése
érdekében szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti,
hogy az Önre vonatkozó, az Ön általa az Egyesület rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa. Az Egyesület nem végez automatizált módon adatkezelést.
7. Tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a személyes adatai
kezelése ellen, ha az adatkezelés az Egyesület jogos érdekén alapul. Tiltakozása
esetén a személyes adatait csak akkor kezeljük tovább, amennyiben kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel,
jogaival és szabadságaival szemben.
Amennyiben személyes adatai közvetlen üzletszerzés (direktmarketing),
közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljából kerülnek kezelésre,
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai e célból történő
kezelése ellen. Tiltakozása esetén e személyes adatai e célból nem kezelhető
tovább.
8. Hozzájárulás visszavonásához való jog
Jogosult arra, hogy a hozzájárulását az adatkezelés során bármikor visszavonja.
Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájáruláson
alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Jogait az alábbi módokon gyakorolhatja:



E-mailen: pleszkatalin@yahoo.fr
Levélben: az Egyesület alábbi címére küldve: 1011 Budapest, Fő utca 17.

9. Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezelésével
kapcsolatban felmerült panaszával az alábbi fórumokhoz fordulhat;
1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c.) vagy
2. pert indíthat a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék
előtt.
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Tájékoztatjuk, hogy a jogai gyakorlása esetén az alábbiak szerint tartjuk Önnel
a kapcsolatot:



postai úton: Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete, 1011 Budapest, Fő
utca 17., vagy
kapcsolatba léphet az alábbi személyekkel: az Egyesület elnöke

Eljárási szabályok
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Egyesület indokolatlan késedelem nélkül, de
mindenféleképpen a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. A kérelem
összetettsége és a kérelmek száma figyelembevételével szükség esetén, ez a
határidő
további
két
hónappal
meghosszabbítható.
A
határidő
meghosszabbításáról a kérelme kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatjuk.
Amennyiben kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, az Egyesület elektronikus
úton adja meg Önnek a tájékoztatást (kivéve, ha másként kéri).
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