Információ a GDPR közös adatfeldolgozásról szóló 13. cikkelye és a GDPR 26. cikkelye
értelmében a továbbképzésekre való bejelentkezésekkel összefüggésben:
Mi, a Caritas Rundum Zuhause betreut és a Caritas Satu Mare a szándéknyilatkozat folyamán és az
azt követő bejelentkezés során (személyes formában) kitöltött értékelő lapon megadott adatokat az
így megkötött szerződéses viszony alapján (GDPR 6. § (1) bek. b pont) a bejelentkezés, valamint a
képzési rendezvény lebonyolításának céljából elsősorban megfelelő bejelentkezési lista vezetésével,
a tevékenység ellenőrzésével, a részvételi igazolások és tanúsítvány kiállításához, a lakóhely szerinti
országban való akkreditációhoz , valamint a kiegészítő és más jellegű tanfolyam kínálatokról való
információk küldéséhez a hosszú távú gyfélkapcsolatokhoz és direktmarketinghez fűződő jogos
érdekünk alapján (GDPR 6. § (1) bek. f pont) közösen dolgozzuk fel. Amennyiben szükséges, akkor
az adatokat ezen célokra továbbadjuk olyan adatfeldolgozóknak és projektpartnereknek, akikkel a
mindenkori tanfolyamokat kínáljuk. Elsősorban a Caritas Rundum Zuhause betreut és Caritas Satu
Mare által mindenkor gyűjtött adatokat küldünk e két szervezetnek. Nem tervezünk adatokat küldeni
az EU-n kívülre.
Az adataink értékeléséhez és állandó javításaihoz az adatait névtelen formában adjuk tovább külső
személyeknek. Így személyre már nem lehet vonatkoztatni.
A nyomtatványon lekérdezett adatok rendelkezésre bocsátása nélkül a jelentkezését sajnos nem
tudjuk lebonyolítani, és Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
Az adatokat a rendezvény időtartama és lebonyolítása, illetve az utómunkálatok alatt őrizzük meg. Ez
a továbbképzés befejezésétől számított hét évet jelent. Amennyiben van hozzá megfelelő
beleegyezési nyilatkozat, a továbbképzés befejezése után kiállított tanúsítványokat és
bizonyítványokat 15 évig megőrizzük, hogy lehetővé tegyük Önnek, hogy elvesztés stb. esetén új
bizonyítvány kiállítását kérvényezhesse. Az olyan érdeklődők adatait, akik nem vettek igénybe
tanfolyamokat, 6 hónappal az utolsó kapcsolat után töröljük.
Önnek alapvetően joga van felvilágosításra, kiigazításra, törlésre, korlátozásra, adathordozhatóságra
visszavonásra és tiltakozásra. A visszavonás joga az olyan adatfeldolgozásoknál áll fenn, amelyek az
Ön beleegyezésén alapulnak. A tiltakozás joga az olyan adatfeldolgozásoknál áll fenn, amelyek a
felelős személy vagy harmadik fél jogos érdekein alapulnak. Ha Ön azt gondolja, hogy az adatainak a
feldolgozása az adatvédelmi jogba ütközik, vagy az Ön adatvédelmi jogi igényei egyéb módon
sérülnek, akkor panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál. Ausztriában ez az adatvédelmi
hivatal. Romániában a Nemzeti Adatvédelmi és az Információszabadságért Felelős Hivatal
(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal). Ön a jogait
minden egyes felelős személlyel szemben érvényesítheti.
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