A Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) a www.szlhkse.hu, valamint a
www.sat.szlhkse.hu weboldalak (továbbiakban: weboldal) meghatározott részeihez való hozzáférést az üzemeltető
regisztrációhoz köti, melynek során az üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat. A fenti
weboldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az Adatkezelő a szolgáltatási tevékenységeivel
kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag az eszköz-, terembérlések teljesítésének
céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot
kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes
adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon
védi a regisztrált felhasználóknak a személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 6430, Bácsalmás, Damjanich u. 89. fszt.1.
Az adatkezelő elérhetősége:+36-79-341435 telefonszámon, vagy az civilponts@gmail.com e-mail címen.
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5.
§ (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen
megadott személyes adatainak kezeléséhez.
Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott, az igénybe kívánt venni szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím, személyi igazolvány
száma, adószám.
Az adatgyűjtés célja: a szolgáltatás teljesítése és számlázás.
Felhasználóink személyes adatait bizalmasan kezeljük és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, amely ezen adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályokkal. Harmadik fél részére nem adunk ki személyes adatokat, csak az érintett
előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A megrendelés elküldésével a vevő hozzájárul, hogy személyes adatait a
kiszállító cég részére továbbítsuk. A weboldalon gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal nem
kapcsoljuk össze. A weboldal látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. A felhasználók adatmódosítási, adatkérési,
adattörlési, adatkezelési kérdéseit fogadjuk és a lehető leghamarabb válaszolunk rá.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület vezetősége
- a Szent László Határrendész Közhasznú Egyesület által működtetett Civil Segítő Pont ( 6430 Bácsalmás, Gróf
Széchenyi u. 75.) munkatársai
A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél :
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető
formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó
kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a weboldal oldalaira belépve
megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát
polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

