Forrás Oktatási Központ Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat
Adatkezelő megnevezése: Forrás Keresztény Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti
Iskola
Rövidített elnevezés: Forrás Oktatási Központ
Székhely: 3416 Tard, Béke tér 3.
Honlap: www.forrassuli.hu
E-mail: forrassuli@gmail.com
Tárhelyszolgáltató neve: Webonic Kft.
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK OKAI:
Hírlevél szolgáltatásunk üzemeltetéséhez a feliratkozott felhasználó nevét és e-mail címét használjuk fel. A
felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, ez esetben az általunk tárolt személyes adatai törlésre kerülnek.

A FELHASZNÁLÓ JOGAI:







kérvényezni az üzemeltetőtől az érintett személyre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
a személyes adatok feldolgozásának javítása, törlése vagy korlátozása,
tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen,
a személyes adatok hordozhatósága,
kifogást vagy eljárás kezdeményezését kezdeményezi az illetékes felügyeleti hatóságnál,
bármikor visszavonni hozzájárulását a személyes adatainak feldolgozásához.

A személyes adatainak védelmével kapcsolatos bármely kérdése e-mailben elküldhető a
rendszergazda@forrassuli.hu vagy a forrassuli@gmail.com címre.

COOKIE / SÜTI KEZELÉS:
Néhány általunk használt "süti" elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások
információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban, hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt
hozhassunk létre. Vannak átmeneti "sütik" amik eltűnnek, a böngésző bezárása után és vannak tartós változatok is,
melyek egy ideig számítógépen maradnak.
Néhány "süti" feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény
növelése érdekében használunk.
Ha látogatása során mellőzi a Cookie-k használatát, a legtöbb funkció nem fog az elvártaknak megfelelően működni.
Ha szeretné a tárolt Cookie-kat törölni, a böngészője beállításai között megteheti.

FOGALMAK:
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a
személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak merevlemezére kerülő információs (általában sima
szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

