Lions Ifjúsági Csereprogram

Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat
Jelen nyilatkozat aláríásával hozzájárulok/beleegyezem, hogy a Lions Ifjúsági Csereprogram („YE”)
Családi Fogadási Nyilatkozatban szereplő személyes adataimat, („Adatok”) a Lions Club releváns
szervezetei és tagjai feldolgozzák, továbbítsák és tárolják az ebben a dokumentumban leírt módon.
Az adatkezelő: Lions Clubok Magyarországi Szövetsége, 1061 Budapest, Podmaniczky utca 16., Tel.
+36-30-475-6401, e-mail: info@lions.hu
Az adatkezelő képviselője: A mindenkori Ifjúsági Csereprogram felelős, Tel +36 30 932 4865, E-mail:
yec@lions.hu
A személyes adatok tervezett kezelésének célja: Részvétel a Lions Ifjúsági Csereprogramban
Az adatkezelés jogalapja: Lásd: L 119/40 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.5.4. 6.1 bekezdés.
Az Adatok címzettjei: az ajánló magyar Lions Club, a magyar Csereprogram Felelős (YEC), a
Csereprogramban résztvevő, vendégül látott külföldi fiatal. Abban az esetben, ha a fogadó ország
nem az EU tagja, az Adatok továbbíthatók, feldolgozhatók, tárolhatók az adott országban is, a fent
említett címzetteknek, illetve által.
Az Adatok tárolása a fogadás létrejötte után legfeljebb 30 nappal, illetve a fogadási nyilatkozat kelte
után 2 év + 180 nappal megszűnik.
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
Az érintettet megilleti a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely
nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
Az érintett jogosult felügyeleti hatósághoz címzett panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: +36 (1) 391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Az adatszolgáltatás elmaradása a Csereprogramból történő kizárást vonhatja maga után.
Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, nem történik.
Az adatkezelő nem szándékozik az Adatokat más célra, mint a Lions Ifjúsági Csereprogram,
felhasználni.
A fentieket elolvastam és megértettem, hozzájárulok/beleegyezem, hogy adataimat a fentiek szerint
feldolgozzák, továbbítsák és tárolják.
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Fogadó Család képviselőjének aláírása

