A MOMENTUM MOZGALOM BMTE KONZULTÁCIÓS
KEZDEMÉNYEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓJA
Köszönjük, hogy támogatja a/az BMTE konzultációt (a továbbiakban: Konzultáció). A jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Ön által megadott személyes adatai kezelésével és
védelmével kapcsolatos minden lényeges információt megismerhessen.

1.

MIT ÉS MIÉRT KEZELÜNK?
A Momentum Mozgalom (székhely és levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13., nyilvántartási szám: 01-02-0016512; a továbbiakban: „Adatkezelő” vagy „Momentum”) az Ön
által megadott következő személyes adatait kezeli az alábbi adatkezelési célokhoz kötötten.
Az adatkezelés célja 1.
Amennyiben Ön ehhez külön hozzájárul, a Momentum a saját működésével kapcsolatos rendszeres tájékoztatás céljából kezeli az Ön nevét, irányítószámát és/vagy levelezési címét
és/vagy e-mail címét.
Az adatkezelés célja 2.
Amennyiben Ön ehhez hozzájárul, a Momentum az eredmények statisztikai kiértékelése, a kitöltők megkülönböztetése és a végső számuk meghatározása céljából kezeli az Ön nevét
irányítószámát, és/vagy levelezési címét és/vagy e-mail címét.
Az adatkezelés jogalapja mindkét adatkezelési cél tekintetében az Ön - jelen tájékoztató megismerését követő - kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez, melyet a Konzultációs
adatlapjának kitöltésekor a fenti két adatkezelési célnak megfelelő jelölőnégyzet külön-külön történő bejelölésével adhat meg. Az adatkezelés folyamata a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet avagy GDPR) szerint történik. Ön az adatkezeléshez egyik adatkezelési cél esetben sem köteles
hozzájárulni, viszont az ennek hiányában az adatkezelés célja/i sem tud/nak megvalósulni, így a hozzájárulása nélkül az 2. adatkezelési cél esetében Ön nem tudja igénybe
venni/támogatni a Konzultációt és a Momentum nem adhat tájékoztatást Önnek a Konzultáció folyamatáról, illetve annak eredményéről, valamint az 1. adatkezelési cél esetében a
Momentum nem adhat rendszeres tájékoztatást Önnek saját működésével kapcsolatban.
Tájékoztatjuk, hogy a Momentum általános Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatója a https://momentum.hu/wpcontent/uploads/2020/10/momentum_adatvedelmitajekoztato_20201015.pdf elérhetőségen érhető el, melyet a fenti adatkezelések tekintetében szintén el kell fogadnia ahhoz,
hogy az adatait a Momentum kezelni tudja.

2.

Kl FÉR HOZZÁ AZ ÖN ADATAIHOZ?
Az adatokat az Adatkezelő bizalmasan kezeli, azokhoz - hatósági vagy bírósági megkeresés kivételével - az 2. adatkezelési cél tekintetében csak a Konzultáció szervezője, a 1.
adatkezelési cél tekintetében csak az Adatkezelő adott adatkezelési célt végrehajtó tagjai, munkavállalói vagy megbízottjai férhetnek hozzá. Az Adatkezelő adott adatkezelési célt
végrehajtó tagjai, munkavállalói és megbízottjai titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatokra vonatkozóan. Adatkezelő csak az általa folytatott adatkezelésért
tud felelősséget vállalni, a harmadik személynek átadott személyes adatok vonatkozásában a hatályos adatvédelmi szabályok betartásáért az adott harmadik személy felel.

A tájékoztató a következő oldalon folytatódik!

3.

MEDDIG KEZELIK AZ ÖN ADATAIT?
A 2. adatkezelés cél esetében a Konzultáció lezárásáig és feldolgozásáig, vagy a tájékoztatási igény megszűnésének jogosult általi közléséig (leiratkozás), a 1. adatkezelési cél esetében
a tájékoztatási igény megszűnésének jogosult általi közléséig (leiratkozás), de legfeljebb az adott tájékoztatási forma megszűnéséig kezeli.

4.

HOGYAN RENDELKEZHET ÖN A SZEMÉLYES ADATAIRÓL?
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is (azaz pl. csak az Ön e-mail címe vagy csak a levelezési címe vonatkozásában is) bármikor visszavonhatja.
Ön a jelen adatkezelési tájékoztató és a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások szerint
kérelmezheti az Adatkezelőnél az Önre vonatkozóan kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.
Önt az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében foglaltak szerint megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános
adatvédelmi rendelet 21. cikkében meghatározott esetekben bármikor tiltakozhat a személyes adatainak az kezelése ellen, amely esetén az Adatkezelő a tőle elvárható
mértékben közreműködik Önnel.
A hozzájárulás visszavonása vagy korlátozása és a helyesbítés esetén az ezzel érintett személyes adatokat töröljük, ugyanakkor a hozzájárulás visszavonása vagy korlátozása és a
helytelen adat törlése az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
A helyesbítés körében Ön kérésére az Adatkezelő kijavítja az Ön által megadott személyes adatait, ha azok esetleg hibásan, pontatlanul kerültek rögzítésre. Ön jogosult hozzáférni az
általunk kezelt személyes adataihoz, ezért az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az Ön részére arra vonatkozóan, hogy (i) személyes adatainak kezelése folyamatban van-e,
(ii) pontosan mely személyes adatait (milyen személyes adat kategóriákat) kezeli, (iii) kik a személyes adatok címzettjei (azaz kik részére kerül esetlegesen továbbításra), (iv) azok
milyen célból kerülnek kezelésre, és (v) a személyes adatai tárolásának az időtartamáról illetőleg ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.

5.

HOGYAN ÉRVÉNYESÍTHETI ÖN AZ ADATKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGÖ JOGAIT?
A fenti információs önrendelkezési jogainak gyakorlása esetén Ön az erre vonatkozó kérelmét az adatvedelem@momentum.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő levelezési címre legyen
szíves megküldeni. Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése esetén emiatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (posta cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.;
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11/c; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) mint felügyeleti hatósághoz
címzett panaszt nyújthat be. Önt megilleti az illetékes bírósághoz - azaz a lakóhelye vagy székhelye szerinti törvényszékhez - fordulás joga is.

