
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – Hírlevél feliratkozók 

 

A hírlevélre történő feliratkozással Ön elfogadja a tájékoztatóban rögzítetteket. 

 

 

Adatkezelő adatai 

Név: Német Nyelvtanárok Magyarországi Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) 

Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 5. 

Nyilvántartási szám: 01-02-00018887 

 

Amennyiben Ön oldalunkon hírlevelünkre feliratkozik, a jelen Adatkezelési tájékoztató (a 

továbbiakban: Tájékoztató) vonatkozik az Ön személyes adatainak kezelésére. Az alábbiakban 

tájékoztatást nyújtunk azzal kapcsolatban, hogyan használjuk fel az Öntől begyűjtött 

személyes adatokat hírlevelek készítése és kiküldése során. 

1. A kezelt adatok köre:    

1.1 Öntől az alábbi adatok megadását kérjük: 

- természetes személyazonosító adatok (név) 

- elérhetőségi adatok (e-mail cím) 

 

1.2 Az Ön által az Egyesület kérésére megadott adatokon túlmenően kezelünk minden olyan 

adatot, amelyet Ön az Egyesület részére benyújt, eljuttat, vagy egyéb dokumentumokban 

megad. 

2. Az adatkezelés jogalapja:     

Az Ön önkéntes hozzájárulása. 

A hírlevélre történő feliratkozáskor Ön automatikusan hozzájárul adatainak az Egyesület által 

történő kezeléséhez a hozzájárulása visszavonásáig terjedő időtartamra. A hozzájárulás 

bármikor visszavonható az Egyesület honlapján megjelölt e-mail címre küldött írásbeli 

nyilatkozat útján, az Egyesület címére postai úton megküldött nyilatkozattal vagy a 

hírlevélben elhelyezett leiratkozás opció segítségével. 

3. Az adatkezelés célja: 

A feliratkozók rendszeres tájékoztatása az Egyesülettel kapcsolatos információkról, hírekről 

és eseményekről. 

4. Az adatkezelés időtartama: 



A feliratkozó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a honlap működésének 

megszűnéséig. 

5. A személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezők  

Az Ön által megadott adatokhoz a honlap üzemeltetője, illetve az Egyesületnél a 

kommunikációért és kapcsolattartásért felelős személy fér hozzá.  

6. Személyes adatainak tárolási helye 

Az Egyesület a személyes adatokat digitális formában, erre elkülönített mappában tárolja, 

melyet csak a megfelelő hozzáféréssel rendelkezők tekinthetnek meg. 

7. Az Ön jogai:  

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete az alábbi jogokat biztosítja Önnek: 

 

A hozzáféréshez való jog 

Jogosult másolatot kapni azon személyes adatokról, amelyeket nyilvántartunk Önről, és 

tájékoztatást kérni annak részleteiről, hogyan kezeljük ezen adatokat.  

 

A helyesbítéshez való jog 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy pontos és hiánytalan adatokat tartsunk 

nyilván Önről. Amennyiben Ön szerint ez nem teljesül, kérheti tőlünk adatai helyesbítését 

vagy kiegészítését. 

 

A törléshez való jog 

Bizonyos körülmények között jogosult személyes adatai törlését kérni, például, ha az adott 

adatkezelési cél érdekében felvett személyes adatok tárolására az eredeti cél érdekében 

már nincs szükség, az adatkezelés jogellenes, vagy ha visszavonja hozzájárulását. Kérését 

azonban más tényezők figyelembevételével is mérlegelnünk kell. Előfordulhat például, hogy 

jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tennünk és ezért nem törölhetjük személyes 

adatát. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ha Ön kérte személyes adatai helyesbítését, kérelme beérkezésétől személyes adatai 

pontosságának megerősítéséig, illetve az adatok kérelmének megfelelő módosításáig, vagy 

ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy annak kivizsgálásáig jogosult az adatkezelés 

korlátozására. A korlátozás azt jelenti, hogy az adott személyes adatát –a tárolás 

kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igény előterjesztéséhez, 



érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más személy jogainak védelméhez, vagy fontos 

közérdekből kezelhetjük. 

 

A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Önnek joga van visszavonni az adatainak további kezelésére vonatkozó hozzájárulását. 

8. Kapcsolat 

Az adatkezeléssel kapcsolatban további információ kérhető az ungarndaf@gmail.com e-mail 

címen, vagy a 06307035868 telefonszámon. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megadott adatok valóságtartalmáért Önt felelősség terheli. 

Hiányos-, téves, továbbá valótlan adatszolgáltatás az adatbázisból való törlést vonhatja 

maga után. 


