Adatvédelmi szabályzat
A Fogadj szívedbe egy települést a Kárpát-medencében! akció célja érzelmi hidat építeni a
Kárpát-medence lakói és települései között. Ez a jelképes híd az érdeklődők önkéntes
nyilatkozatán alapul, amellyel kijelentik, hogy a régió valamelyik települését „szívükbe”
fogadják.
Ez a kijelentés a fogadjszivedbe.chartaxxi.eu honlapon írásban történik, a település nevének
kiválasztásával, és az alábbi adatok megadásával: A résztvevő vezeték és keresztneve,
lakóhelye: ország és településnév (pontos lakcímet nem rögzítünk) és email cím.
A résztvevők hozzájárulnak, hogy nevük és lakóhelyük az általuk megadott formában az
említett honlapon megjelenjék a kiválasztott település neve mellett. Ugyancsak megjelenik az
a rövid indokolás, amiben a jelentkező kifejti, hogy miért fogadja szívébe az adott települést.
Az indokolás nem tartalmazhat másokat sértő, a tárgyhoz nem kapcsolódó vagy trágár
kifejezéseket.
A jelképes „szívébe fogadás” - mintegy örökbefogadás - komolyságát veszélyeztető álneveket
nem fogadunk el.
Az email cím megadása révén a jelentkező ellenőrizhetővé teszi, hogy valós email címet adott
meg, továbbá hozzájárul, hogy az akciót szervező Charta XXI Egyesület vele kapcsolatot
tartson. A címeket a honlaptól elkülönítve tároljuk és harmadik félnek semmiképp nem
továbbítjuk.
A jelentkezés elfogadásának feltétele ezen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerése. A
szabályzat nyilvános, és a http://fogadjszivedbe.chartaxxi.eu/adatvedelmi_szabalyzat.pdf
hivatkozás révén az akció honlapjáról elérhető.
Az adatkezelés az akció működése alatt, határidő nélküli. Megszűnik a Charta XXI: Egyesület
megszűntével, illetve, ha az említett egyesület az akciót befejezettnek nyilvánítja.
A jelentkezőknek joguk van bármikor visszalépni, amit a fogadjszivedbe@chartaxxi.eu email
címre írt levélben jelezhetnek. Ezt követően nevük és lakhelyük az érintett település
megnevezése mellől eltűnik, és email címüket is eltávolítjuk a külön adathordozón tárolt, és
másnak nem hozzáférhető részvevők listájából. A résztvevők adataikat szükség esetén a fenti
email címre küldött levéllel bármikor helyesbíthetik.
Az adatkezelés feladatát a Charta XXI Egyesület látja el, jelenleg Náday Istvánné személyében.
Elérhető az fogadjszivedbe@chartaxxi.eu email címen.
Ez az Adatvédelmi Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült, a nem említett részekben e törvény mindenkori
hatályos szövege az irányadó.

