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Egykori diákok és munkatársak találkozójával kapcsolatos 
személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

A Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7.; adószám: 19719359-
1-43; „Iskolanővérek”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az 
egykori diákok és munkatársak találkozójával kapcsolatos személyes adatait.  

1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő 

A személyes adatai adatkezelője a Boldogasszony Iskolanővérek (székhely: 1092 Budapest, 
Knézich u. 57.; adószám: 19719359-1-43).  

Az Iskolanővérek adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. Az Iskolanővérek adatvédelmi 
tisztviselője az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-mail címen érhető el. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja 

Az Iskolanővérek a személyes adatait a találkozóra történő jelentkezés rögzítése és 
kapcsolattartás céljából kezeli.  

A személyes adatai kezelésének jogalapja  

• a találkozóra történő jelentkezés rögzítése tekintetében a szerződés megkötését megelőzően 
kérésére történő lépések megtétele (általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) 
pont), 

• az Önnel való kapcsolattartás tekintetében a szerződés teljesítése (általános adatvédelmi 
rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). 

3. Személyes adatok címzettjei 

Az egykori diákok és munkatársak találkozójával kapcsolatos személyes adatait az 
Iskolanővérek a következő szolgáltatók részére teszi hozzáférhetővé: 

• JotForm Inc. (székhely: 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111); 

• a Mailchimp hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetője a The Rocket Science Group LLC 
(székhely: 675 Ponce de Leon Avenue Northeast, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA). 

A személyes adatai az Európai Unió területén kívülre továbbításra kerülnek. A személyes 
adatainak az Európai Unióban biztosított védelmi szint szerinti kezelését mindkét szolgáltató 
biztosítja, amit az Adatvédelmi Pajzshoz való csatlakozásuk támaszt alá.  

4. Az adatkezelés időtartama 

Az Iskolanővérek az egykori diákok és munkatársak találkozójával kapcsolatos személyes 
adatait 5 évig kezeli.  

5. Az adatkezelési tájékoztató módosítása 

5.1 Az Iskolanővérek a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított 
adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni. 

5.2 Az Iskolanővérek az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során 
megadott e-mail címen értesít.  
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6. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

A személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban az Iskolanővérek 
adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-mail címen. 

6.1 Hozzáféréshez való jog 

Visszajelzést kérhet az Iskolanővérektől arra vonatkozóan, hogy az Iskolanővérek kezeli-
e a személyes adatait.  

6.2 Helyesbítéshez való jog 

Kérheti, hogy az Iskolanővérek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan 
személyes adatait vagy egészítse ki a hiányos személyes adatait.  

6.3 Törléshez való jog 

Kérése esetén, az Iskolanővérek indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, 
ha (i) az Iskolanővéreknek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely 
célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) az Iskolanővérek személyes adatait jogellenesen 
kezelte, (iii) az Iskolanővérek jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes 
adatokat törölni.  

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok 
pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) az 
Iskolanővéreknek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok 
korlátozását igényli. 

6.5 Adathordozhatósághoz való jog 

Kérheti, hogy az Iskolanővérek a rendelkezésére bocsátott automatizált módon kezelt 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja. 

7. Jogsértés esetén tehető lépések 

7.1 Ha úgy gondolja, hogy az Iskolanővérek megsértette a jogait a személyes adatok kezelése 
során, akkor lépjen velünk kapcsolatba az adatvedelem@iskolanoverek.hu e-mail 
címen. 

7.2 A személyes adataira vonatkozó jogai megsértése esetén panaszt nyújthat be a 
hatósághoz az alábbi elérhetőségen: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5. 
Cím:    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon:    +36 (1) 391-1400 
Fax:    +36 (1) 391-1410 
E-mail cím:   ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 

Hatályos 2020. február 17. napjától 
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