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Belépési nyilatkozat és azonosító adatlap

KLUB IKTATÓSZÁM:

KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN A NYOMTATVÁNYT NAGYBETŰKKEL KITÖLTENI!

.........................
(IPMS HUNGARY TÖLTI KI)

1. Klub, klubvezetői adatlap

A belépő tölti ki!

Klubvezető családi és utóneve:
Klub teljes megnevezése:
Klub székhelye, bejelentett címe:
Klub elektronikus levelezési címe:
Klub weboldalának címe:
Klub jelenlegi létszáma:

A belépő tölti ki!

2. Kapcsolattartói adatlap
Kapcsolattartó családi és utóneve:
Kapcsolattartó e-mail címe:

AABBAN AZ ESETBEN KELL CSAK KITÖLTENI, HA AZ ADOTT SZEMÉLY NEM EGYEZIK MEG AZ ELNÖK SZEMÉLYÉVEL! CSAK NYILVÁNOS, HIVATALOS KLUB LEVELEZÉSI
KONTAKT, CÍMET ADJON MEG! (PL:INFO@KLUBNÉV.HU) TERMÉSZETES SZEMÉLYRE VONATKOZÓ LEVELEZÉSI CÍMET, EGYÉB ADATOT NE ADJON MEG!

A belépő tölti ki!

3. Elnöki kötelezettségvállalási nyilatkozat
Belépési szándéknyilatkozat

Alulírott, a fent megnevezett klub elnökeként bejelentem a klub belépési szándékát az IPMS HUNGARY-ba, azaz a nemzetközi IPMS szervezet
magyarországi szekciójába. Kijelentem továbbá, hogy ezt a bejelentést a klubtagok előzetes beleegyezésével, illetve jóváhagyásával teszem
meg. Kijelentem, hogy az IPMS HUNGARY alapszabályát megismertem, azzal egyetértek, és az abban foglaltakat magamra, illetve a klubra és
annak tagságára nézve kötelezőnek tartom, illetve betarttatom, továbbá az ott meghatározott egyéb kötelezettségek teljesítését klubelnökként
felügyelem.
Kapcsolattartóként, illetve a klubelnökként aláírásainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy a fentiekben megjelölt kontaktcímeket és elérhetőségeket
az IPMS HUNGARY kapcsolattartási célokra felhasználhassa, valamint egyéb IPMS Hungary kluboknak hasonló célzattal továbbíthassa.
Továbbá kijelentem, hogy elolvastam a belépési kérelemhez csatolt adatkezelési nyilatkozatot. A nyilatkozat tartalmát megértettem és
elfogadom.

......................................

......................................

Kérelmezés dátuma

IPMS e-mail cím igény:
IPMS aldomain igénylése:

Kapcsolattartó aláírása

Igen
Igen

Nem
Nem

......................................
Klubelnök aláírása

INGYENES
INGYENES

MÉRET

4. Iktatói adatlap

IPMS HUNGARY tölti ki!

Iktató családi és utóneve:
Belépési kérelem iktatásának a dátuma:
IPMS e-mail cím, illetve a létrehozás dátuma:
IPMS aldomain neve, illetve a létrehozás dátuma
IPMS elektronikus alapcsomag küldés dátuma:

AA REGISZTRÁCIÓT VÉGZŐ SZEMÉLY TÖLTI KI

Adatkezeléssel kapcsolatos információk:
Kire terjed ki az adatvédelmi törvény?
A módosítást követően az adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. törvény) külön rendelkezik arról, hogy az előírások kikre vonatkoznak. A törvény hatályáról
szóló rendelkezés szerint az adatvédelmi törvény kiterjed a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely
természetes személy adataira vonatkozik, valamint amely közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmaz. A törvényt egyaránt alkalmazni kell
a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra.
Nem tartozik a törvény hatálya alá viszont, amikor a természetes személy kizárólag saját személyes céljaiból kezel adatokat.
Természetes Személy:
A természetes személy jogi műszó, amellyel az élő embert, a személyhez fűződő jogok természetes alanyát jelölik. Az a személy, aki önállóan jogképes, azaz
jogok és kötelezettségek alanyává válhat. (Cég, klub Kft, stb. nem minősül természetes személynek.)

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy a ipms-hungary.org weboldal, illetve az IPMS-Hungary belépési nyilatkozatban
hozzáférhetővé vált adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.
Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az klubok nyilvántartásához szükséges, és az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra
terjed ki. Rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, illetve
bármely más adatát vagy azok egy részét az oldalon vagy az oldal közvetítésével.

1. Az Adatkezelő adatai:
Neve: Janik Zsolt (IPMS Hungary elnök) (a továbbiakban: "Adatkezelő" vagy "Üzemeltető")
Elérhetősége: info@ipms-hungary.org (az igénybevevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló rendszeresen használt elektronikus levelezési cím)

2. Az adatkezelés leírása:
Adatkezelés az IPMS Hungary csoportba belépési szándékukat kinyilatkoztató önkéntes, tájékozott és határozott, hozzájárulása alapján, a felhasználók és az
Adatkezelő között, az IPMS Hungary által nyújtott szolgáltatások igénybevétele céljából létrejött nyilatkozat teljesítése keretében.

3. Az adatkezeléssel érintettek:
Az IPMS Hungary felé benyújtott, regisztrált klubok, egyéni felhasználók.

4. Az adatkezelés jogalapja:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése a) pontja alapján az érintettek
önkéntes hozzájárulása.

5. A kezelt adatok köre:
A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok

6. Az adatkezelés célja:
A felhasználó által megadott adatok esetében, az adatok kezelésének a célja a már csatlakozott klubok, illetve az IPMS Hungary közötti kommunikáció.
Az Adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra az adatokat nem használhatja. A felhasználók megadott adatai IPMS tagsággal nem rendelkező
személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adhatója meg, kivéve, amennyiben az adatok átadására az Adatkezelőt
a jogszabály vagy hatósági előírás kötelezi.

7. Az adatkezelés : időtartama
(i) A felhasználó által a beazonosíthatóság érdekében kötelezően megadott adatok kezelése addig tart, amíg a felhasználó a regisztrációja nem kerül törlésre. A
felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy kéri regisztrációjának a törlését, ebben az esetben a törlési igényének az Adatkezelőhöz való beérkezéstől számított 2
napon belül gondoskodik az adatok törléséről.
Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, úgy az Adatkezelő a felhasználó regisztrációjának törlésével egydejüleg valamennyi
adatát a jogsértő tevékenységről való tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.
(ii) egyéb: adatok kezelésnek időtartama: amíg a felhasználó kilépési szándékát, illetve az adatainak a törlését nem jelzi az IPMS Hungary felé.
Az Üzemeltető az IPMS Hungary alapszabályának megsértése esetén korlátozhatja a felhasználó működését a weboldal által nyújtott szolgáltatásokban, de ez
nem jár egy egyértelműen az adatok törlésével.

8. A megadott adatok törlése/ módosítása:
A felhasználó megadott adatainak törlésére vonatkozó igényét e-mailben az info@ipms-hungary.org e-mail címre juttathatja el az Adatkezelő felé.
Az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított 5 napon belül minden további feltétel nélkül törli az adatokat. Ugyanezen eljárás alkalmazásával a
felhasználó kérheti a megadott adatainak a helyesbítését is.

9. Adatfeldolgozó(k):
Az Adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az Adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a az adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért,
törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag az
Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel. Az adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

10. Adatfeldolgozási műveletek megnevezés
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

11. Adatbiztonsági intézkedések:
(1) Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a mindenkor hatályos jogszabályok és az adatkezelésre
vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
(2) Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai
és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek mindenkor hatályos jogszabályok, valamint az egyéb-adat és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükséges.

(3)

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy

megsemmisítés, valamint a vétlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
(4) A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve ha azt a törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
(5) A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
további intézkedésekkel biztosítja
- jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
- az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi adatbeviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a megadott adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják továbbították vagy továbbíthatják;
- annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy milyen adatokat mikor és ki vitt be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
- a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
- azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön
(6) Az Adatkezelőnek és az Adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lennie a
technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja,
kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az Adatkezelőnek.

12. Jelen adatkezelési nyilatkozat módosításának lehetősége:
Az Üzemeltető jelen adatkezelési nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosításról köteles
tájékoztatni az IPMS Hungary tagságát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben Ön, vagy a klub továbbra is tagja marad az IPMS Hungarynak, illetve a
módosítást követően nem jelzi kilépés szándékát, úgy kifejezetten elfogadja a módosított adatkezelési nyilatkozatot.

13. Tájékoztatás a felhasználók személy kezelésével kapcsolatos jogairól:
A klub adatainak kezeléséről a felhasználók az IPMS Hungarytól bármikor tájékoztatást kérhetnek. A klubok kérhetik adataik helyesbítését, illetve törlését, az
adatkezelés időtartama pontban meghatározottak szerint. Figyelem! Az IPMS Hungary belépési nyilatkozatban nem kér személyes adatokat, csak a klubok
kapcsolattartásához szükséges nyilvános (nem jogi személyhez köthető) elérhetőségeket kell megadni.
Az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén, a mindenkor hatályos adatvédelmi és egyéb jogszabályok alapján bírósához
fordulhat.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat 2018. április 4. napjától hatályos.
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