Open

Adatkezelési tájékoztató a HiperSuli Tanári Napon való részvételhez
Az adatkezelés célja, időtartama, a kezelt adatok köre
A Telenor Magyarország Zrt. (székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1., cégjegyzékszám: 13-10040409, a továbbiakban "Telenor") a 9/368/2018 alapítási engedély számú Hipersuli digitális
módszertani képzés részeként, a Hipersuli Tanári Napon regisztrált tanár (továbbiakban: „érintett”)
személyes adatait (név, e-mail cím, iskola neve, oktatott tárgyak, oktatott korosztályok, részvétel
módja) az adatok megadásának időpontjától, illetve a Hipersuli Tanári Nap lebonyolításának napját
követő napig kezeli. Ezt követően a személyes adatok törlésre vagy véglegesen anonimizálására
kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja
A HiperSuli Tanári Napon történő részvétel önkéntes, és az az Általános Adatvédelmi Rendelet
(GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, vagyis az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Telenor az adatkezelés során megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a kezelt
személyes adatok biztonságát, különösen jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
Az adatok tárolásának módja
A Telenor az adatokat az adatkezelés időtartama alatt elektronikus formában tárolja és kezeli.
Adatfeldolgozók
A Telenor a HiperSuli Tanári Nap lebonyolítása során, adatfeldolgozóként a Kobak 2002. Bt. (2040
Budaörs, Kőfejtő utca 16., Cg: 13-06-071619), Varga Krisztina egyéni vállalkozó (6724 Szeged,
Sőtér István köz 2. I. em. 7. ajtó., egyéni vállalkozói igazolvány száma: 50261279) közreműködését
veszi igénybe. Az adatfeldolgozók a Telenor megbízása alapján oktatási és szervezési feladatokat
látnak el.
Az érintett jogai
Az érintett a GDPR 15-22. cikkeit alapján bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai kezeléséről
tájékoztatást kérjen, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy korlátozását. A
kérelem elküldhető e-mailben az adatvedelem@telenor.hu e-mail címre, postai úton a 2045
Törökbálint, Pannon út 1. címre, faxon a +36-1-464-6111 számra, vagy előterjeszthető telefonon, a
1220-as telefonszámon. Amennyiben a Telenor az érintett kérelmét nem találja megalapozottnak és
annak teljesítését megtagadja, úgy a Telenor a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az érintettel. Ekkor a Telenor érintettet
tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.
Az érintett GDPR 21. cikke alapján személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat. A Telenor a tiltakozást
az érintett kérelmének benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről az érintettet írásban
tájékoztatja. Amennyiben a Telenor az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján
tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
A Telenor tájékoztatja az érintett, hogy az adatkezelés során automatizált döntéshozatalt nem
alkalmaz.
Az érintett tudomásul veszi, hogy az adatok törlésének kérése esetén az Adatkezelő a 9/368/2018
alapítási engedély számú Hipersuli digitális módszertani képzésben való további részvételt nem tudja
biztosítani.
Jogorvoslat
Amennyiben az érintett kérelme a Telenor által elutasításra kerül, úgy az elutasítással szemben az
érintett az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím:
1125
Budapest,
Szilágyi
Erzsébet
fasor
22/c;
telefon:
+36-1-391-1400;
e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bírósághoz fordulhat. Az érintett jogainak megsértése esetén, valamint ha a Telenor fenti,
tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha a Telenor a 15 napos határidőn belül
nem dönt, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon
belül – a Telenor székhelye, vagy az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

