Adatvédelem és adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő megnevezése:
Cégjegyzékszáma:
Székhelye:
Adószáma:
Képviselője:
E-mail címe:

Kulturális Tizenegy Egyesület (a továbbiakban Egyesület)
11.Pk.60.623/22013/5
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/C.
18520572-1-43
Faur Zsófia elnök
office.bb.boulevard@gmail.com

Adatkezelési tájékoztatónk 2018. május 23-tól visszavonásig érvényes.
A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban
GDPR) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban
kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.
Az alábbi tájékoztató a Kulturális Tizenegy Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) adatkezelési és
adatvédelmi elveit rögzíti.
Egyesületünk kizárólag olyan személyes adatot kezel, mely szolgáltatásai (saját és tagi programok
népszerűsítése, egyesületi hírek megosztása) nyújtásához szükséges. Az adatkezelés jogalapja: az
érintett hozzájárulása.
Az Egyesület a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését igénybe veheti, azzal a
feltétellel, ha a harmadik fél adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata megfelel a törvényi előírásoknak.
Ügyfeleink igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása érdekében Egyesületünk az érintettek
előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján informális céllal hírleveleket küldünk.
Hírlevélre a Facebook-oldalunkon lehet feliratkozni. Itt, a feliratkozás után el kell fogadni az
adatvédelmi szabályzatot, amit egy jelölőnégyzettel lehet megtenni. A hírlevelekhez a felhasználóktól
kizárólag e-mail címet kérünk, amely a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.
Az Egyesület által meghatalmazott adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science
Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a
www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat. A Mail Chimp a Privacy Shield alá tartozó
vállalkozás, amely azt jelenti, vállalta, hogy megfelel a GDPR előírásainak.
Egyesületünk biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintettek bármikor ingyenesen
leiratkozhassanak. Az adatokat addig kezeljük, amíg az erre vonatkozó hozzájárulást vissza nem vonja
az adat birtokosa.
A www.bartokbelaboulevard.hu weboldalunkon ún. cookie-kat vagy sütiket használunk a felhasználói
élmény javítása és az anonim látogatottságmérés érdekében.
Egyesületünk a Facebook számára átadja a direkt marketing tevékenységhez hozzájáruló személyek
e-mail címeit, így e tekintetben a Facebook az Egyesület adatfeldolgozójának minősül. Az e-mail
címek átadásának célja, hogy a Facebook célzott hirdetéseket tudjon küldeni a célszemélyeknek.
Aki nem szeretné, hogy a Facebook ilyen hirdetéseket küldözgessen számára, az erre vonatkozó
beállításokat itt módosíthatja:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
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Adatfeldolgozó neve:
címe:
adatfeldolgozás célja:

Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
hírlevélküldés

Adatfeldolgozó neve:
címe:
adatfeldolgozás célja:

Facebook Inc.
1601 WILLOW ROAD, MENLO PARK, CA 94025
marketing

Az érintettek az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panaszokkal a NAIH-hoz
fordulhatnak:
név:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
székhely:
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
honlap:
www.naih.hu
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