
 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) hatálybalépésével 

összefüggésben tájékoztatási kötelezettségünknek teszünk eleget. 

 

Az adatkezelőnek és -ha van ilyen- képviselőjének neve:  

Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány (SZOKJA) 

székhely:                                                        6721 Szeged, Lechner tér 15 

postai cím:                                                      6720 Szeged, Kelemen u. 3. I/3. 

számlavezető pénzintézet:                             MKB Zrt 

számlaszám:                                                  10300002-1058999249020011 

adószám:                                                        18397877-2-06 

bírósági bejegyzés száma:                            10.Pk.60.005/2013/2. 

 

Az adatkezelés célja: SZOKJA tevékenységével és közreműködésével szervezett képzések, 

rendezvények vonatkozásában a kapcsolatot tudjuk tartani, információt küldeni, szerződéses 

kapcsolat fennállása esetén nyilvántartás a szerződéses jogviszony teljesítése céljából. 

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése, jogos érdek  

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a jogviszony fennállásáig, illetve ezt követően 

a polgári-, munkajogi elévülési ideig. 

Adatok: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, telefonszám, e-mailcím, TAJ, 

adóazonosító, személyi igazolvány száma, végzettséget igazoló okirat száma, kelte, 

állampolgárság, nyelvismeret.  

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint természetes személynek az adatkezelés során EU általános 

adatvédelmi rendelete (EU GDPR, https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege) 

értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével 

kapcsolatban:  

- az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog  

- az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog  

- az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog  

- az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog  

- az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog 

- az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog  

 

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:  

https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege


 

 

 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu  

 

Amennyiben bármilyen kérés vagy kérdés érkezik az adatkezeléssel kapcsolatban, azt postai 

úton a 6720 Szeged, Kelemen u. 3. I/3. címre vagy elektronikusan az info@nobel-szeged.hu 

címre lehet küldeni.  

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által 

meghatározott címre. 

 

Jelen tájékoztató hatályba lépése: 2018. május 25. 

 

Tisztelettel kérjük, hogy mielőbb küldjön címünkre egy válasz e-mailt, hogy az adatok 

további kezeléséhez hozzájárul. Kérjük, hogy abban az esetben, ha adataiban változás történt, 

azt velünk közölje. 

 

2018. május 24. 

 

 
 
 
 


