ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILATKOZAT
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Tisztelt Regisztráló!
Tájékoztatjuk, hogy a regisztrálásával Ön engedélyezi részünkre a megadott személyes adatainak kezelését,
regisztrációja érvényes meghatalmazásnak minősül.
Az adatkezelés céljáról és körülményeiről az alábbi tájékoztatást nyújtjuk:
A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium (BWMÁIG) a www.wardmaria.hu üzemeltetője és
adatkezelője a jelen internetes oldalon megszerzett adatoknak, információknak. A regisztrációval és a hírlevélre
történő feliratkozással Ön hozzájárul ahhoz, hogy a BWMÁIG az Ön adatait – a szükség szerint elvégzendő
szerkesztést követően –, a nevelési-oktatási folyamat, a közösségépítés, az intézményi működés, a piackutatás, a
közvetlen üzletszerzés vagy a reklámküldés érdekében, illetve céljára a hatályos jogszabályi előírások betartása
mellett felhasználja és kezelje, a hatályos jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) vonatkozó rendelkezései alapján.
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a www.wardmaria.hu honlapon regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A
regisztráció magában foglalja a regisztrációs űrlap kitöltését és az általános adatkezelési szabályzat (ideértve az
adatvédelmi nyilatkozatot is) elfogadását. A felhasználó a hozzájárulását a regisztráció tényével adja meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint
az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a Budapesti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium 1056
Budapest, Molnár utca 4. vagy az iskola@wardmaria.hu e-mailcímre küldött levélben.
Az adatkezelőnek a bejelentést követően 30 nap áll a rendelkezésére, hogy a személyes adatokat törölje, zárolja,
helyesbítse.
BWMÁIG www.wardmaria.hu honlap üzemeltetőjeként és adatkezelőjeként kötelezettséget vállal arra, hogy a
szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban (2011. évi CXII. törvény az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelésért felelős: BWMÁIG igazgatója
Elérhetősége:1056 Budapest, Molnár utca 4., Telefon: +36 1 797 77 92, E-mailcím: iskola@wardmaria.hu
Az adatokat a munkavégzés során az iskola vezetősége, a forrásfejlesztő csoport tagjai ismerhetik meg.
Regisztráció során rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok
A honlapon belül működő modulok bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs
űrlap kitöltésére van szüksége. A BWMÁIG, mint adatkezelő a regisztráció során rendelkezésre bocsátott adatokat a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
Az adatok elérhetősége, módosítása, törlése
Rendszerünkbe Ön regisztrált felhasználóként, jelszava segítségével a sikeres regisztrációt követően beléphet, majd
regisztrációs adatait módosíthatja, törölheti.
Nyilvános kommunikációs lehetőségek
A honlap által nyújtott szolgáltatásokat minden felhasználónk saját felelősségére, önkéntesen veszi igénybe. A
használat során, a honlapon elhelyezett tartalmak szerzői jogai az azt bejegyző, vagy a jegyzetet feltöltő felhasználót
illetik, ugyanakkor az üzemeltetőnek joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az ilyen kommunikációs felületeken megjelenített tartalmakra különböző
jogszabályok az irányadóak (Ptk. Btk.).

Az adatkezelés célja
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelése a felhasználók és jogosultságaik
azonosításához szükségesek.
Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően és önkéntesen megadott adatok illetve személyes adatok kezelése a regisztrációval
kezdődik és az adatok törléséig tart. A regisztráció során megadott adatok a felhasználó által bármikor törölhetőek. A
felhasználó hozzáférését az üzemeltető az általános adatkezelési szabályzat és/vagy az adatvédelmi nyilatkozat
megsértése esetén átmenetileg korlátozhatja. A korlátozás nem jelenti az adatok törlését.
Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket,
illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához
szükségesek. A tárolt adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvényben meghatározott esetek kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.
Az adatvédelmi nyilatkozat egyoldalú módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően amennyiben a regisztrált nem tiltakozik a módosítás
ellen, ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.
Jogorvoslati lehetőség
A regisztráló személyes adatok védelmével kapcsolatos panaszával a 2011. évi CXII. tv. 21. § és 22. § alapján a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) vagy a
bírósághoz fordulhat.
Budapest, 2013. április 29.
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