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Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület 

 

Különös adatkezelési tájékoztató a programokon való részvételhez  

 

1 BEVEZETÉS 

Jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató kiegészíti a Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú 
Egyesület (a továbbiakban: Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatóját, azzal együtt kell kezelni 
és értelmezni.  

Az Általános Adatkezelési Tájékoztató elérhetősége:  

https://teremtesvedelem.hu/content/adatvedelem 

A jelen Különös Adatkezelési Tájékoztató az Általános Adatkezelési Tájékoztató felépítését követve az 
adatkezelésnek csak azon feltételeiről és körülményeiről tartalmaz információt, amely feltételek és 
körülmények az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban nem szerepelnek vagy attól eltérnek. 

2 A PROGRAMOKRA VALÓ REGISZTRÁCIÓ ÉS RÉSZVÉTEL 

2.1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nevét, azonosító adatait, valamint az Adatkezelő 
adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségét az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

2.2 AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI 

Jelen adatkezelés célja: 
Az Adatkezelő által szervezett programok megszervezése, az 
adatkezelő által szervezett programok dokumentálása egy 
esetleges pályázati ellenőrzés céljából 

2.3 AZ ÉRINTETTEK ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE 

A jelen adatkezeléssel érintett természetes 
személyek köre: 

A programokra regisztráló személyek 

Jelen adatkezelés során az Adatkezelő a 
következő személyes adatokat kezeli: 

Név, születési hely, idő, e-mail, telefon, a 
képzéseken való előmenetelre vonatkozó 
információ, amennyiben thinkific.com rendszer 
is a képzés része, az esetben a felhasználói 
fiókhoz kapcsolódó, az oktató által elérhető 
információk amelyek részletes felsorolása itt 
található: https://www.thinkific.com/privacy-
policy/ 

2.4 AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJAI 

Jelen adatkezelés jogalapja: 

Jogos érdek - 6. cikk (1) bekezdés f) pontja – az 
adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik 
fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez 
szükséges 

Az adatkezelést meghatározó jogszabályok, Az érintett jogos érdekei: a programok 

https://teremtesvedelem.hu/content/adatvedelem


KEHOP-3.1.5.-21-2021-00003 
„Szemléletformálás, oktatás, tudatosítás” c. projekt  

 

– 2 – 

illetve GDPR 6.cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos 
érdeken alapuló adatkezelés esetén az 
adatkezelést megalapozó jogos érdek 

megszervezése, lebonyolítása és esetleges 
dokumentálása egy későbbi ellenőrzés céljából, 
amennyiben pályázati finanszírozásból 
lebonyolított képzésről van szó. 

Személyes adatok különleges kategóriáinak 
kezelése esetén a személyes adatok különleges 
kategóriájának megnevezése: 

Nem különleges adat 

A különleges adatok kezelésének további 
feltétele(i) a GDPR 9. cikke (2) bekezdés alapján: 

Nem releváns 

2.5 AZ ADATTÁROLÁS IDŐTARTAMA 

Jelen adatkezelés tekintetében az adatok 
megőrzési ideje, illetve a megőrzési idő 
meghatározására irányadó szempontok: 

A képzések lebonyolítását követő egy évig, 
pályázatból finanszírozott programok esetén a 
vonatkozó jogszabályok által előírt ideig. 

2.6 EGYÉB FELTÉTELEK 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges 
következményei: 

Nem tarthatóak meg a képzések 

Egyéb feltételek tekintettel a GDPR 13. cikk (2) 
bek. e) pontra 

Az adatszolgáltatás kötelező 

2.7 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 

Jelen adatkezelés során igénybe vett 
adatfeldolgozók: 

Thinkific Labs Inc. 

https://www.thinkific.com/legal/ 

Jelen adatkezelés során az alábbi szervezetekkel 
történik közös adatkezelés: 

Laudato Si Mozgalom, elérhetőségei 
megtalálhatóak az alábbi honlapon: 

https://laudatosimovement.org 

Jelen adatkezeléshez kapcsolódóan rendszeres 
adattovábbítás történhet az alábbi címzettek 
irányába: 

Pályázati támogatásban részesülő programok 
esetén a jogszabályok által erre felhatalmazott 
szervezetek pl. Irányító hatóság,  Állami 
Számvevőszék, EUTAF 

 

2.8 AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS 

Jelen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy 
profilalkotást. 

2.9 AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

Az érintettek jogait az Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.  

 

https://laudatosimovement.org/

