Tájékoztatás adatkezelésről
1.

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Név: 70. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat
Képviseli: Szelec László
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 30.
Telefonszám: +36-70-375-84-18
E-mail: info@szechenyicscs.hu
Tájékoztatás közzétételének helye: az adatkezelő honlapja

2.

Az adatkezelés megnevezése:

Cserkésztábori jelentkezési lap

2.1.

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A jelentkezés során megadott személyes adatok a tábori információk eljuttatása, esetleges
változások miatt értesítés, tábor ideje alatt a szülő esetleges értesítésének biztosítása, a tábor vége
után a talált tárgyak tulajdonosának értesítése. A jogalapja az érintettek önkéntes, írásos
hozzájárulása.

2.2.

Az érintettek köre:

A cserkésztáborba jelentkező cserkészek, szülők.

2.3.

Kezelt adatok köre:

Adat

Leírás

Cél, jogalap

Név

A táborba jelentkező cserkész
neve

Cím

A táborba jelentkező cserkész
levelezési címe
A táborba jelentkező cserkész
telefonszáma
A táborba jelentkező cserkész
szülőének telefonszáma

A táborba jelentkezéshez
szükséges, értesítés telefonon,
illetve levél útján
Információ eljuttatása, értesítés
levél útján
Értesítés telefonon

Telefonszám
Szülő telefonszáma

2.4.

A tábor ideje alatt esetleges
értesítés

Adatkezelés időtartama:

A tábor vége után legfeljebb 30 nap.

2.5.

Adatkezelés forrása:

Papír alapú jelentkezési lapon kitöltött személyes adatokra vonatkozó mezők

2.6.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A jogszabály alapján jogosultakon kívül nem kerül továbbításra személyes adat.

2.7.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Nem történik
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2.8.

Adatbiztonság:

A személyes adatokat tartalmazó jelentkezési lapok kulccsal zárható kazettában vannak tárolva,
melyhez hozzáférése kizárólag a táborparancsnoknak és a jogilag döntésképes napi vezetőnek van,
melynek személyét a táborparancsnok határozza meg.

3.

Az adatkezelés megnevezése:

Egészségügyi nyilatkozat

3.1.

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

1991. (V. 18.) NM rendelet 4. § (1) pontja értelmében „A táborozásban csak az vehet részt, aki arra
egészségileg alkalmas” alapján. A jogalapja az érintettek önkéntes, írásos hozzájárulása.

3.2.

Az érintettek köre:

A cserkésztáborba jelentkező cserkészek, betöltött 18. életév alatt nyilatkozatot aláíró orvos, vagy a
törvényes képviselő

3.3.

Adatkezelések köre:

Adat

Leírás

Cél

Név

A táborban részt vevő cserkész
neve

TAJ szám

A táborban részt vevő cserkész
Társadalombiztosítási
azonosító jele

Lakcím

A táborban részt vevő cserkész
lakcíme
A táborba jelentkező cserkész
születési helye

A nyilatkozathoz szükséges,
értesítés telefonon, illetve
levél útján
Az esetleges
egészségkárosodás ellátásakor
az érintett biztosításának
igazolása
Információ eljuttatása,
értesítés levél útján
Az esetleges
egészségkárosodás ellátásakor
az érintett biztosításának
igazolása
Az esetleges
egészségkárosodás ellátásakor
az érintett biztosításának
igazolása
Az esetleges
egészségkárosodás ellátásakor
az érintett biztosításának
igazolása
18. életévét be nem töltött
cserkész esetén szükséges adat

Születési hely

Születési idő

A táborba jelentkező cserkész
születési ideje

Anyja neve

A táborba jelentkező cserkész
anyja neve

Orvos neve vagy törvényes
képviselő neve

Az nyilatkozatot kiállító orvos
neve, vagy törvényes képviselő
neve
Az nyilatkozatot kiállító
törvényes képviselő lakcíme
Az nyilatkozatot kiállító orvos
neve, vagy törvényes képviselő
telefonszáma

Törvényes képviselő lakcím
Orvos neve vagy törvényes
képviselő telefonszáma
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Információ eljuttatása,
értesítés levél útján
Információ gyűjtése az
esetlegesen nem közölt
egészséget befolyásoló
adatokról

3.4.

Adatkezelés időtartama:

A tábor vége után legfeljebb 30 nap.

3.5.

Adatkezelés forrása:

Papír alapú jelentkezési lapon kitöltött személyes adatokra vonatkozó mezők.

3.6.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

A jogszabály alapján jogosultakon kívül nem kerül továbbításra személyes adat.

3.7.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Nem történik

3.8.

Adatbiztonság:

A személyes adatokat tartalmazó egészségügyi nyilatkozatok kulccsal zárható kazettában vannak
tárolva, melyhez hozzáférése kizárólag a táborparancsnoknak és a jogilag döntésképes napi
vezetőnek van, melynek személyét a táborparancsnok határozza meg.

4.

Az adatkezelés megnevezése:

Kullancs észlelő lap

4.1.

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A tábor során a cserkészekben talált kullancsok megtalálásának helyét rögzítő nyilvántartás a későbbi
esetleges egészségkárosodás diagnosztizálásának megkönnyítésére. A jogalapja az érintettek
önkéntes, írásos hozzájárulása.

4.2.

Az érintettek köre:

A cserkésztáborban részt vevő cserkészek

4.3.

Adatkezelések köre:

Adat

Leírás

Cél

Név

A táborban részt vevő cserkész
neve

Azonosítás

4.4.

Adatkezelés időtartama:

A tábor vége után az érintettnek, betöltött 18. életév alatt a törvényes képviselőjének átadásra kerül.

4.5.

Adatkezelés forrása:

Papíron kitöltött személyes adatra vonatkozó mező.

4.6.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Nem történik

4.7.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Nem történik

4.8.

Adatbiztonság:

A személyes adatokat tartalmazó kullancs észlelő lapok kulccsal zárható kazettában vannak tárolva,
melyhez hozzáférése kizárólag a táborparancsnoknak és a jogilag döntésképes napi vezetőnek van,
melynek személyét a táborparancsnok határozza meg.
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5.

Az adatkezelés megnevezése:

Képmás készítése

5.1.

A személyes adatok kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja:

A tábor ideje alatt fényképeket és videó/hangfelvételt készítünk, hogy azt a honlapon közzétéve a
cserkészetet népszerűsítsük, az érintettekhez eljuttassuk, a táborban részt venni nem tudó
érdeklődőkhöz eljusson. A jogalapja az érintettek önkéntes, írásos hozzájárulása.

5.2.

Az érintettek köre:

A cserkésztáborban részvevő cserkészek.

5.3.

Kezelt adatok köre:

Adat

Leírás

Cél, jogalap

Képmás

A táborban részvevő
cserkészről készült kép illetve
hanganyag

Az adatkezelő honlapján való
közzététel az érintettek és az
érdeklődők számára.

5.4.

Adatkezelés időtartama:

Az internetes technológia természetéből fakadóan az időtartam nem megnevezhető.

5.5.

Adatkezelés forrása:

Az érintettről képmás készítése digitális és más technikai eszközök segítségével

5.6.

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

Az adatkezelő honlapján közzététel.

5.7.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Nem történik

6.

Érintettek jogai:
Hozzáférési jog: Az érintett jogosult arra, hogy tudomást szerezzen arról, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve a kezelt személyes adatokról másolatot kérhet.
A személyes adatok kezelése esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az
adatkezelés céljáról, a címzettekről, akikkel az adatokat közlik, a tárolás időtartamáról,
automatizált döntéshozatal, profilalkotás tényéről és a kapcsolódó információkról.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a
rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre
vonatkozó személyes adatokat törölje, kivéve, ha jogszabály eltérően rendelkezik.
Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, akkor az érintett
személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az
érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
4/5

•
•
•

•

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
az érintett - a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint - tiltakozott az adatkezelés ellen;
arra az időtartamra, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:
•
•

az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; vagy
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti 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. Az
Adatkezelő az első kapcsolatfelvétel során kifejezetten felhívja az érintett figyelmét a
tiltakozáshoz való jogra, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden
más információtól elkülönítve jeleníti meg.
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