Navigátor Debreceni Túra Klub (NDTK) Adatkezelési tájékoztató
Ebben a dokumentumban megfogalmazott alapelvek képezik a NDTK saját adatkezelési és
adatvédelmi gyakorlatát.
Ez a dokumentum az NDTK kezelése alatt álló saját weboldal (http://navigatortura.hu), Facebook
oldal (https://www.facebook.com/navigatortura), elektronikus levelezési csoportok használata során
a felhasználók önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatok tárolására, kezelésére és
továbbítására vonatkozik. Másrészt tartalmazza a tanfolyamra, túrákra – rendezvényekre képzésekre való jelentkezés és a túravezetői vizsgára jelentkezés esetében megadott adatok
kezelésének módját, illetve sikeres túravezetői vizsga esetén a Magyar Természetjáró Szövetségnek
(MTSz) átadandó adatok körét.
Minden a rendezvényeink iránt érdeklődő, illetve ezeken résztvevő személy magánéletét és adatai
használatára vonatkozó szándékát tiszteletben tartjuk, ezért kizárólag olyan információkat gyűjtünk,
használunk és továbbítunk harmadik fél felé, amelyek oktatási - képzési szempontból és tagság
szempontjából elengedhetetlenek.
Az NDTK saját weboldalához kapcsolódó tárhelyet és domain szolgáltatást az WebHostIcon Tárhelyés Domain Szolgáltató Kft. biztosítja.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Navigátor Debreceni Túra Klub
Székhely: 4029 Debrecen, Boka Károly utca 11. VI. em. 38. ajtó.
Adószám: 18569694-1-09.
Az általunk gyűjtött adatok köre
Weboldal
Az általunk kezelt weboldal (http://navigatortura.hu/) bárki által látogatható, olvasható személyes
adat megadása nélkül. A weboldal látogatóira vonatkozóan nem gyűjtünk és kezelünk személyes
adatokat.
Azonban, ha az általunk kezelt weboldalon keresztül kérdést, érdeklődést küldesz számunkra, név
és e-mail cím megadását kérjük. A név valódiságát nem ellenőrizzük, az e-mail címre a válaszadás
miatt van szükség. Az adatokat nem tároljuk külön adatbázisban. Amennyiben a kialakuló levelezés
során kifejezetten jelzed, hogy adataidat ne tároljuk, lehetőséged van kérni, hogy minden tőled
kapott és neked küldött e-mailt töröljünk az érintett fiókból. E-mail címedet a veled való levelezésen
kívül nem használjuk fel egyéb célra, harmadik fél számára nem kerül kiadásra.
Közösségi média
Az NDTK közösségi média (Facebook) oldala önkéntesen követhető, kedvelhető, az NDTK által
közzétett hírek megoszthatók. Az NDTK akkor kommunikál egyénileg a közösségi oldalon keresztül,
ha valaki ilyen formában keresi meg a túra klubot. A közösségi médiát üzemeltető (Facebook,
Instagram, stb.) a látogatók adataiból statisztikai adatokat generálhat elemzési céllal. Ez az NDTKtól függetlenül történik.
Túrák – Események - Tanfolyami előjelentkezések
Amennyiben e-mailben vagy a weboldalon keresztül jelzed szándékodat valamelyik eseményünkön
való részvételre, illetve kéred, hogy a következő eseményről értesítést küldjünk, nevedet és e-mail
címedet az adott esemény kezdetéig ebből a célból tároljuk és értesítésekre használjuk. Amennyiben
időközben úgy döntesz, mégsem szeretnél e-mailt kapni, azt ugyanezen a módon tudod jelezni.

Tanfolyamok - Képzések
A tanfolyamra való jelentkezéskor a következő űrlap adatokat kérjük be elektronikus úton: név,
anyja neve, e-mail cím, mobiltelefonszám, születési év, lakcím.
A tanfolyam során a szervezők a terepi és elméleti foglalkozásokhoz - gyakorlatokhoz listákat
készíthetnek, amelyek jellemzően nevet és mobiltelefonszámot tartalmaznak. A gyakorlatok
végeztével a listákat megsemmisítjük.
Túravezető vizsga, adatátadás az MTSz-nek
A túravezető vizsgához szükséges adatokról az MTSz rendelkezik. A vizsgajelentkezési lapon a
következő adatokat szükséges megadni: név, születési hely, idő, anyja neve, MTSz tagszervezet
neve és tagság kelte. A sikeres vizsgázók esetében ezeket az adatokat a vizsga jegyzőkönyvével és
a túravezetői anyakönyvi számmal együtt az MTSz-nek átadjuk.
Továbbiakban a túravezetői nyilvántartással kapcsolatban az MTSz adatkezelési irányelvei a
mérvadók.
Levelezőlisták – elektronikus e-mail címeink
navigatortura [@] googlegroups.com: az NDTK bejövő állandó postafiókja
ndtk [@] googlegroups.com: erről az e-mail címről kapjátok a hírleveleket. A listán szereplő
elektronikus azonosítók harmadik fél részére nem kerülnek kiadásra.
edu-ndtk [@] googlegroups.com: az adott képzés céljára fenntartott csoport cím. Tagjai a
képzésekre beiratkozott személyek és az oktatók. A listán szereplő elektronikus azonosítók harmadik
fél részére nem kerülnek kiadásra.
Az adatok felhasználása
Az az általunk kezelt adatokhoz nem kapcsolunk hozzá semmilyen más adatot, információt, sem a
weboldal, sem a közösségi média használatából keletkezően. Az adatok alapján nem alkotunk
profilokat, marketingmegkeresések alapjául azokat nem használjuk fel és nem adjuk tovább.
Jogaid
Amennyiben igényled bármikor jogosult vagy tájékoztatást kapni a veled kapcsolatban kezelt
adatokról, kérheted azok helyesbítését vagy törlését.
Felügyeleti szerv
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes.
Az elérhetőségeket megtalálod a http://naih.hu/ weboldalon.
Egyéb rendelkezések
Jelen adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot az érintettek előzetes
értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Debrecen, 2019. január 21.
Navigátor Debreceni Túra Klub
Adatkezelő

