Adatkezelési tájékoztató
A Egészségfalók pályázaton résztvevők számára

Kedves pályázó!
Az Egészségfalók pályázatra történő jelentkezéssel a megadott személyes adataidat is tároljuk a
jelentkezésed mellett. Az adatkezelés során maximálisan ügyelünk az adataid biztonságára. A teljes
weboldal (egeszsegfalok.hu) elérése biztonságos, HTTPS kapcsolaton keresztül történik.
A jelentkezés során felkerülsz a Szervezők (KidsOasis Nonprofit Kft. és Fiatal Családosok Klubjának
Egyesülete) kommunikációs adatbázisába.
Kezelt adatok köre és célja
Név:
-

Kommunikáció során a megszólításhoz használjuk

Email cím, telefonszám:
-

-

az email címedre fogod megkapni a pályázattal kapcsolatos információkat. Fontos, hogy valós
email címet adj meg, ugyanis biztonsági okokból egy megerősítő linket küldünk a jelentkezés
során erre a címre
a megadott telefonszámon fogunk értesíteni, ha bekerültél az Egészségfalók döntőjébe.

Gyermekek száma, életkora:
-

A döntő lebonyolítása során szükséges információ

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés feltétele a jelentkezésnek. A jelentkezés során önkéntesen járulsz hozzá, hogy a
megadott adatokat kezeljük. Ezt az engedélyt bármikor visszavonhatod.
Az adatkezelés időtartama
A pályázat lezárását követően 90 napig őrizzük az adatokat az esetleges reklamációk kezelése
érdekében, ezután törlésre kerülnek.
Marketing célú üzenet küldés esetében:
A Szervezők az adatbázisaikban a személyes adataidat addig tárolják, amíg annak törlését nem kéred,
vagy leiratkozol a levelezési listáról.
Személyes adatok módosítása/törlése
Adataid módosítását vagy törlését kérheted email-ben:
-

Egeszsegfalok.hu pályázat esetében: theintz@kidsoasis.hu email címen (Ezen a címen kért
adattörlés esetén adataid mindkét szervező adatbázisából törlésre kerülnek)
KidsOasis Nonprofit Kft. esetében: info@kidsoasis.hu email címen
Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete esetében: ficsak@gmail.com email címen

Adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog: Adataid törlését bármikor indoklás nélkül kérheted a
Szervezőktől.

A marketing célú levelekről történő leiratkozást bármikor megteheted a Szervezők üzenetének alján
található leiratkozási linkre kattintva.
Fontos tudnivalók az adattörléssel kapcsolatban az egeszsegfalok.hu pályázat esetében:
-

Ha a pályázat lezárása előtt kéred az adataid törlését, úgy a pályázatodat is töröljük és az
elért eredményeid elvesznek!
Ha a pályázat lezárását követően 90 napon belül kéred az adataid törlését, akkor az elért
eredményeid és (amennyiben van) nyereményed megillet, viszont reklamációt az adatok
törlése után már nem tudunk elfogadni!

Adatkezelők (A Szervezők egymástól független adatkezelőkként járnak el)
KIDSOASIS Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
cím: 2120 Dunakeszi, Pallag utca 26.
Cg 13-09-164987
adószám: 24653853-2-13
NAIH adatkezelési szám: NAIH - 73988/2014

Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Móricz Zsigmond u. 50-52. I/7.
adószám: 18656716-1-07
képviseli: Kerényi Réka
levelezési cím: 1518 Budapest, Pf.: 106.
Kezelt adatok köre és célja
Személyes adat
Név
email cím, telefonszám
gyermekek száma, életkora
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Miért van rá szükség?
A kommunikáció során megszólításra
használjuk.
Ezen keresztül kommunikálunk veled a pályázat
során.
Döntőbe kerülés esetén szükséges számunkra

Adatfeldolgozók:
KidsOasis Nonprofit Kft. Adatfeldolgozói:
MailerLite
Paupio 28 Vilnius
Lithuania

A MailerLite rendszerét használjuk a leveleink kiküldésére. Csak a kiküldéséhez szükséges adataidat
tároljuk itt: Név, email cím.

DigitalOcean
101 Avenue of the Americas, 10th Floor
New York, NY 10013
A DigitalOcean biztosítja az egeszegfalok.hu számára az online tárhelyet. Minden beérkező adatot itt
tárolunk a fent meghatározott időtartamig.
A KidsOasis teljes adatkezelési szabályzatát elolvashatod a https://kidsoasis.hu/adatvedelem/
oldalon.

Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete Adatfeldolgozói:
Hermész-Soft Kft, 1067 Budapest, Teréz Krt-23. III. emelet 11
info@hermeszsoft.hu
Adószám: 13143051-2-14
A FICSAK teljes adatkezelési szabályzatát elolvashatod a http://ficsak.hu/adatkezeles/ oldalon.

Az Egészségfalók – Együtt főzni jó! Szervezői
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