ÖTK RÉSZTVEVŐJE ÁLTAL, AZ ÖNÁLLÓ TANULÁSI
KÖZPONT MEGLÁTOGATÁSA VAGY A TELEFONON
NYÚJTOTT TÁJÉKOZTATÁS SORÁN ALÁÍRT NYILATKOZAT

Alulírott ____________________________________ aláírásommal megerősítem, hogy tájékoztattak arról,
hogy a(z) __________________________________________________________ (az Önálló Tanulási Központ
(ÖTK) neve, a szervezet neve) személyes adataimat (kereszt- és vezetéknév, lakcím, e-mail-cím, telefonszám,
nem, kor, végzettségem szintje és típusa, családi állapotom, lakhelyem távolsága az ÖTK-től) fejlesztési,
tudományos és kutatási célból, valamint a tevékenységet finanszírozó szervezet felé történő jelentéstétel
céljából eltárolja és feldolgozza. Továbbá megerősítem, hogy tájékoztattak az adatkezelőre vonatkozó
személyesadat-védelmi politikáról, amely ezen nyilatkozat hátoldalán és a www.acs.si honlapon található.
A személyes adataimat tároló személyesadat-nyilvántartó rendszer adatkezelője a Szlovén Felnőttképzési
Intézet, és a fent említett adatokat az ÖTK végrehajtása céljából dolgozza fel a(z)
_______________________________________________________
(a
szervezet
neve),
címe:_________________________________________________.
Személyes adataimat anonim módon továbbítják harmadik félnek, ami azt jelenti, hogy a
személyazonosságom nem deríthető ki az adatokból. A(z) _________________________ (a szervezet neve)
kezeli az átadott adatokat a vonatkozó, a személyes adatok védelmét szabályozó szlovén jogszabályokkal és
az Európai Uniós törvényekkel összhangban.
Aláírás:
___________________________

BELEEGYEZÉS AZ ÖTK TEVÉKENYSÉGEIRŐL KÜLDÖTT ÉRTESÍTÉSEK FOGADÁSÁBA

Aláírásommal
abba
is
beleegyezek,
hogy
a(z)
_____________________________________________________ (a szervezet neve) értesítsen az ÖTK
tevékenységeiről az alábbiakon keresztül:
 e-mail:  IGEN  NEM
 telefon:  IGEN
 NEM
 SMS:  IGEN  NEM
 postai levél:  IGEN  NEM
 a szervezet online és/vagy mobilalkalmazása (kérjük jelezze, ha rendelkezik ilyen alkalmazással):
______________________________________________________________
 IGEN
 NEM
A ÖTK tevékenységeiről küldött értesítések elfogadása önkéntes, így azt visszautasíthatja vagy visszavonhatja.
Aláírás:
_________________________________
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A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
A hatályos szlovén jogszabályok (a személyes adatok védelmére vonatkozó törvény – ZVOP-1), valamint az
Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a személyes adatok védelmének tekintetében Ön a következő
jogokkal rendelkezik:
Jog az adatokhoz való hozzáféréshez
Önnek joga van meggyőződni arról, hogy gyűjtünk-e személyes adatokat Önről, és amennyiben igen, akkor
joga van hozzáférni az említett adatokhoz.
Ha természetes személyként szeretné ellenőrizni, hogy gyűjtünk-e személyes adatokat Önről, kérését írásos
formában e-mailben (info@acs.si) vagy postai úton küldheti el.
Az adatok törléséhez való jog („személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez való jog”)
Önnek jogában áll kérvényezni tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok törlését indokolatlan késedelem
nélkül, és nekünk, mint adatkezelőnek, kötelességünk törölni személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül
az alábbi esetekben:
• tiltakozik a feldolgozás ellen (lásd: tiltakozási jog);
• a személyes adatokat jogellenesen dolgoztuk fel;
• törölnünk kell a személyes adatokat a jogszabályokban előírt követelményeknek való megfelelés érdekében.
A törlést nem kötelező elvégezni, ha a személyes adatok feldolgozása a következők miatt szükséges:
• a jogszabályok szerinti adatok feldolgozására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében;
• a jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében.
Ha természetes személyként szeretné töröltetni személyes adatait, kérését írásos formában e-mailben
(info@acs.si) vagy postai úton küldheti el. A törléshez való jogot csak a fent leírt korlátozott esetekben
gyakorolhatja.
Kijavításhoz való jog
Önnek jogában áll kérvényezni tőlünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok kijavítását indokolatlan
késedelem nélkül. Figyelembe véve a feldolgozás célját, Önnek joga van a hiányos személyes adatok
kiegészítéséhez, akár kiegészítő nyilatkozat biztosításával is.
Ha természetes személyként szeretné kijavíttatni személyes adatait, kérését írásos formában e-mailben
(info@acs.si) vagy postai úton küldheti el.
A feldolgozás korlátozásának joga
Önnek jogában áll kérelmezni tőlünk személyes adatai feldolgozásának korlátozását az alábbi esetekben:
• ha vitatja az adatok pontosságát – egy olyan tartamra, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük
a személyes adatok pontosságát;
• a feldolgozás jogellenes, valamint Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a felhasználásuk
korlátozását;
• a személyes adataira már nincs szükségünk feldolgozás céljából, de Önnek szüksége van rájuk a jogi
követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme céljából;
• Ön tiltakozott a feldolgozás ellen, és függőben van annak megerősítése, hogy a mi jogalapunk felülbíráljae az Ön jogalapját.
Ha a fent említett okok miatt kéri a korlátozást, csak tárolhatjuk személyes adatait, és kizárólag a következő
esetekben végezhetünk más típusú feldolgozást:
• az Ön hozzájárulásával;
• a jogi követelések megállapítása, gyakorlása vagy védelme céljából;
• egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy
• az Unió vagy valamely tagállama fontos közérdekei miatt.
A személyesadat-feldolgozás korlátozásának megszüntetése előtt kötelesek vagyunk tájékoztatni Önt a
korlátozás megszüntetéséről.
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Ha elutasítottuk az adatok törlésére irányuló kérelmét, vagy csak korlátozni szeretné személyes adatainak
feldolgozását, e-mailben (info@acs.si) vagy postai úton, írásban kérheti tőlünk az adatfeldolgozás
korlátozását. A feldolgozás korlátozásához való jogot csak a fent leírt korlátozott esetekben gyakorolhatja.
A hordozhatósághoz való jog
Önnek joga van átadni az Ön által velünk közölt adatokat, illetve amelyeket a szolgáltatás igénybevétele során
gyűjtöttünk. Az adatokat a székhelyünkön, személyesen kérheti hordozható formában.
Panasz benyújtásához való jog az illetékes felügyeleti hatósághoz
Egyéb igazgatási vagy bírósági jogorvoslat sérelme nélkül Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti
hatósághoz, különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti
tagállamban, ha úgy ítéli meg, hogy az Önnel kapcsolatos személyes adatok feldolgozása sérti az Általános
Adatvédelmi Rendeletet.
A panaszt befogadó felügyelő hatóságnak kell tájékoztatnia Önt a panasz előrehaladásáról és eredményéről,
beleértve az Általános Adatvédelmi Rendelet 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét is.
Adatalanyként jogában áll panaszt benyújtani a következő címre:
Republic of Slovenia, Information Commissioner, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenia, telefon: 01 230 97
30, e-mail: gp.ip@ip-rs.si.
Az információbiztosnak kell tájékoztatja Önt a szabályozások szerint az ügy előrehaladásáról és a panaszról
szóló határozatáról.

KÖZZÉTÉTEL WEBOLDALON, PLAKÁTON, SZÓRÓLAPON STB.
A fejlesztési, tudományos és kutatási tevékenység, valamint az Önálló Tanulási Központok (ÖTK)
_____________________________________________________________ (a központ neve, a szervezet neve)
tevékenységét társfinanszírozó (így támogatásával az önálló tanulást ingyenesen elérhetővé tévő) Oktatási,
Tudományos és Sportügyi Minisztériumnak szóló jelentéskészítés céljából arra kérjük az ÖTK résztvevőit az
ÖTK központ látogatása során, hogy bizonyos személyes adatokat adjanak meg (kereszt- és vezetéknév, lakcím,
e-mail-cím, telefonszám, nem, életkor, végzettség szintje és típusa, családi állapot, lakóhely távolsága az ÖTKtől). A jelentési célú személyes adatokat olyan (aggregált) formában továbbítjuk, hogy az ÖTK résztvevőjének
személyazonosságát azokból ne lehessen felfedni.
Az ÖTK résztvevőinek személyes adatokat kell megadniuk, ha az ÖTK létesítményeiben kívánnak tanulni.
Ellenkező esetben (ha megtagadják a személyes adatok megadását) nem tanulhatnak az ÖTK intézményeiben.
Mi kezeljük az átadott adatokat a vonatkozó, a személyes adatok védelmét szabályozó szlovén jogszabályokkal
és az Európai Uniós törvényekkel összhangban.
A személyes adatok kezelője a Szlovén Felnőttképzési Intézet, amely szakmai és fejlesztői támogatást is nyújt
az ÖTK számára. A társfinanszírozási megállapodás előírása szerint az aggregált adatok az Oktatási,
Tudományos és Sportügyi Minisztérium számára is továbbításra kerülnek. A személyes adatok védelméről
szóló törvény (a Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 94/2007. Sz.), valamint az Általános Adatvédelmi
Rendelet (2016/679, OJ L 119 sz. EU rendelet, 2016. május 4.) szerint az ÖTK résztvevőjére vonatkozó adatok
feldolgozási tevékenységeit a(z) ________________________________ (a szervezet neve) végzi ÖTK
résztvevőinek személyes adatait tároló nyilvántartási rendszer számára a(z) _________________________
(szervezetének neve) telephelyén.
A személyes adatok feldolgozásával, a személyes adatok védelméről szóló irányelvekkel, a megőrzési
időszakokkal stb. kapcsolatos további információk a honlapunkon (www.acs.si) közzétett Adatvédelmi
nyilatkozatban, valamint a szlovén Felnőttképzési Intézet intézményeiben érhetők el.
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