A Farm Alapú Nevelésért Egyesület
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉRDEKLŐDŐK SZÁMÁRA

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
A Farm Alapú Nevelésért Egyesület („FANE”) a meglévő és potenciális érdeklődőkkel („Érdeklődő”)
kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja
szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel. A jelen tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek
a személyes adatoknak a kezeléséről ad tájékoztatást.

A FANE székhelye: 1194 Budapest, Temesvár utca 71.
A FANE nyilvántartási száma: 01-02-001618, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
A FANE email címe: falusiwaldorf@gmail.com
A FANE weboldala: www.farmiskola.hu
A FANE képviselője és elérhetőségei: Szendrei Andrea (falusiwaldorf@gmail.com),
Németh Eszter (foldesgyermek@farmiskola.hu)

2. A TÁJÉKOZTATÓ FRISSÍTÉSE ÉS ELÉRHETŐSÉGE
A FANE fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal
módosítsa, szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával és
figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra. A jelen Tájékoztató módosítására
különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat,
új, személyes adatok kezelésével járó tevékenység, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az
érintettek visszajelzése miatt szükség van.
3. SPECIFIKUS ADATVÉDELMI FELTÉTELEK
Egyes külön adatkezelések esetén specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek,
melyekről az érintettek külön tájékoztatást kapnak, például az adott adatkezelési művelethez való
hozzájárulás megadását megelőzően.
4. A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK
Az érintettek a vonatkozó személyes adatokat minden esetben az irányadó jogszabályokkal
összhangban kell, hogy a FANE rendelkezésére bocsássák. Így különösen megfelelő és tájékozott
hozzájárulással vagy egyéb jogalappal kell rendelkezzenek a személyes adatok átadására. A FANE nem
felelős az érintettek fenti kötelezettségvállalásának, valamint kijelentésének megszegéséből
esetlegesen származó károkért, veszteségért vagy sérelemért. Ha egy adatkezelési cél a FANE vagy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt
érdekmérlegelési tesztet a FANE a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérelem esetén
rendelkezésre bocsátja. A FANE kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek
jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes
adataik jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló
profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a FANE nem kezeli tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való
hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra. Ha adatmegőrzési időként a
jelen Tájékoztató igények elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az
adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbítja. Az adatmegőrzési
idő meghatározásának alapja ezekben az esetekben általában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény („Ptk.”).
Ha valaki egy személyes adat rendelkezésre bocsátására önállóan nem jogosult, köteles az adott
harmadik személy (pl. a személy, akit ajánl a FANE számára, hogy hívja meg a rendezvényein való
részvételre) hozzájárulását megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot
biztosítani. Ezzel összefüggésben az adatot átadó személy köteles mérlegelni, hogy az adott személyes
adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e harmadik személy hozzájárulására.
Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok köre

Adatmegőrzési idő,
hozzáférési jogok

Információkérés a
Weboldalon a különböző
támogatási vagy
önkéntesi tevékenységek
kapcsán események,
képzések iránt érdeklődő
magánszemélyek által.

GDPR 6. cikk (1) a)
pontja (az érintett
önkéntes hozzájárulása).
Az érintett jogosult arra,
hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A
hozzájárulás
visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló,
a visszavonás előtti
adatkezelés
jogszerűségét. A
hozzájárulás hiányában
az információkérés nem
teljesíthető.

Az érintett személyes
adatai: vezetéknév,
keresztnév, e-mail.

Adatmegőrzési idő: az
adatokat a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli a
FANE, ennek hiányában
az információkérés
teljesítéséig.
Hozzáférésre jogosult a
FANE szervezetén belül:
a Gazdasági és Ügyviteli
munkacsoport tagjai, és
a FANE képviselői

