Adatkezelési tájékoztató
a Maimonidész Zsidó Gimnázium az ügyfelei személyes adatait tiszteletben tartja és kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) és az
egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Adatkezelő megnevezése
Név: Maimonidész Zsidó Gimnázium
Székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező u. 21.
Email cím: titkarsag@zsidogimnazium.hu
A Maimonidész Zsidó Gimnázium tájékoztatja a honlap látogatóit, hogy a „jelentkezés lap” felületén
a gimnáziumi jelentkezéshez szükséges adatokon kívül a vallási elköteleződés iránti adatokat gyűjti
be.
A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, a gimnáziumba
jelentkezni szándékozó tanulókkal és a családjuk elérhetőségével kapcsolatos adatokat gyűjt be,
kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatosan.
Az adatkezelés időtartama: A felvételi időszak lejárta, de legfeljebb minden év június 15.
Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a
honlapkészítő rendszere cookie-kat használ a hatékony működés érdekében.

www.maimonidsz.hu

A jelentkezési lap kitöltőjének adatait kizárólag a Maimonidesz Zsidó Gimnázium dolgozója ismeri
meg.
A jelentkezési lap kitöltője a laphoz kapcsolódó felületen tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul
adatainak kezeléséhez.
A Maimonidész Zsidó Gimnázium gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról,
megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok
megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Az adatkezelő a kérelem
benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.
A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni.
Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 1023 Budapest, Pacsirtamező u. 21.
Email: titkarsag@zsidogimnazium.hu
Ön az adatkezelésről:

§

tájékoztatást kérhet,

§

kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló
tájékoztatást közzéteszi a www.Maimonidesz.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően
a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított
nyilatkozatban foglaltakat.

