Adatkezelési tájékoztató
1. Tájékoztatjuk, hogy a DrivingCamp vezetéstechnikai Centrum vezetéstechnikai tréningjére a www.generali.hu\alapitvany\
kezdeményezések aloldalon történő regisztrálásával, Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vezetéstechnikai tréning
szervezője, a Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. Nyilvántartási száma: 5781,
Fővárosi Törvényszék) mint adatkezelő a honlapon megadott személyes adatait (nevét, levelezési címét, telefonszámát,
e-mail címét) a vezetéstechnikai tréning keretében történő igények fogadása, teljesítése céljából kezelje.  
Az adatkezelés helye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.
2. A regisztráló tudomásul veszi, hogy adatközlése önkéntes. Minden regisztráló saját nevébenW jogosult regisztrálni.
Regisztráló az adatok megadásával felelősséget vállal azért, hogy adatszolgáltatása megfelel a valóságnak. A regisztrálónak
saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az általa birtokolt adatok segítségével illetéktelen személy ne
regisztrálhasson igényt a nevében. Adatkezelőt ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli. Adatkezelő
nem vállal felelősséget a regisztráló által tévesen vagy hibásan megadott adatokért, valamint ezen adatok megadásával
kapcsolatos jogkövetkezményekért.
3. Adatkezelő tájékoztatja a regisztrálót arról, hogy az adatok felvételének-, rögzítésének-, tárolásának a céljából,
adatfeldolgozót vesz igénybe. Adatfeldolgozó a regisztrációs felületen megadott személyes adatokat az igény regisztrálásával
egyidejűleg megismeri.
Adatfeldolgozó adatai:
neve: Generali-Providencia Biztosító Zrt.
székhelye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041305, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adatfeldolgozás helye: 1066 Budapest, Teréz körút 42-44.
Adatkezelő továbbá a fenti honlap üzemeltetése, futtatása céljából is igénybe vesz adatfeldolgozót, akinek a szerverén
átfutnak a honlapon keresztül bevitt adatokat.
Adatfeldolgozó adatai:
Neve: Kirowski Isobar Zrt.
székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.;
cégjegyzékszáma: 01-10-044680, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Az adatfeldolgozás helye: www.generali.hu\alapitvany
Szerver helye: T-Systems Adatközpont Budapest, DATAPLEX 1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 13.
4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
alapján tájékoztatjuk arról, hogy a közölt személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és azokat kizárólag az adatkezelő-,
valamint az adatfeldolgozónak a regisztrációs igények fogadásában közreműködő munkatársai ismerik meg. Az adatokat
a Kirowski Isobar Zrt. adatfeldolgozónak a honlap üzemeltetését végző munkavállalói eshetőlegesen megismerhetik a honlap
üzemeltetési tevékenységük során.
5. Az adatok kezelése (tárolása) a regisztrációval kezdődik. Amennyiben a vezetéstechnikai tréningre már minden hely megtelt,
úgy a megadott adatok nem kerülnek rögzítésre, tárolásra. Tájékoztatjuk, hogy sikeres regisztráció esetén adatkezelő
az Ön adatait az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából 1 évig tárolja, amely adatkezeléshez Ön egyben
kifejezett hozzájárulását adja a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával. Az egy év elteltével az Ön adatai véglegesen és
visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. Az adatoknak a fenti időtartam lejártáig történő fizikai tárolását a Generali-Providencia
Biztosító Zrt. adatfeldolgozó végzi.
6. Ön az alapitvany@generali.hu e-mail címen keresztül, vagy az adatkezelőnek a 1066 Budapest, Teréz körút 42-44. sz. alatti
székhelyére címezve tájékoztatást kérhet személyes adataival kapcsolatos adatkezelésekről, így a kezelt, illetve az adatkezelő
által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott, Önre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá
kérheti személyes adatainak helyesbítését, zárolását és törlését.
Mindezeken túlmenően, Ön tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult
bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor
22/c) felé bejelentéssel élni.
A Generali a Biztonságért Alapítvány a jelen feltételek megváltoztatásának a jogát fenntartja.
Budapest, 2013. július 1.

