
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

A „TEK Téli Tábor 2021. 01. 28-30.” című űrlapon megadott személyes adataim kezeléséhez 
önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásomat adom az alábbiakban részletezettek szerint. 

Az ezen az aláírásgyűjtő íven található személyes adatok adatkezelője Pestality Máté Zsolt 
elérhetősége pestamate@gmail.com, telefon: +36302211219-. 

A kezelt személyes adatok köre: név; e-mail cím. 

Az adatkezelés célja a Társadalomelméleti Kollégium téli táborába jelentkezők számontartása, 
igényeik felmérése. Az adatkezelés időtartama 2022.01.02-01.28. A személyes adatok 
címzettje, aki részére az adatkezelő a kezelt adatokat továbbítja: Társadalomelméleti 
Kollégium részére. 

Az adatokhoz az adatkezelőn kívül hozzáférhet még: Társadalomelméleti Kollégium tagsága 

Az adatkezelés az érintettek jelen aláírásgyűjtő íven szereplő aláírásával kifejezett önkéntes 
hozzájárulásán alapul, az adatkezelés jogalapja Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá az 
érintettek politikai véleményére vonatkozóan esetlegesen levonható következtetések 
tekintetében a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja. 

Az alábbi hozzájáruló nyilatkozattal megadott személyes adatok (név, aláírás, e-mail cím) 
vonatkozásában az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez 
szükséges. Ezen adatkezelés jogalapja tehát a GDPR  6. cikk (1) c) pontja. A GDPR  7. cikk (1) 
bekezdése szerint ugyanis ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek 
kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 

Az adatkezelő elérhetőségén bármikor kérheti  az adatkezelőtől a következőket: 

• az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 
• azok helyesbítését, 
• törlését, 
• az Ön személyes adatai kezelésének korlátozását. 

Önnek joga van továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban 
visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 

Amennyiben az adatkezelő az ilyen kéréseket nem teljesíti, vagy egyéb, az Ön jelen 
aláírásgyűjtő íven tárolt személyes adataival kapcsolatos jogsérelme esetén jogait bíróságon 
érvényesítheti, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz mint 
felügyeleti hatósághoz is nyújthat be panaszt. 

A fentieket megértettem, a fenti tájékoztatás tartalmát megismertem, tudomásul vettem, és 
ismeretében önkéntes, tájékozott, kifejezett hozzájárulásomat adom személyes adataimnak a 
fenti tájékoztatás szerinti kezeléséhez. 

Keltezés: Budapest; 2022.01.02.  
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