
Tájékoztató a rendezvényről
és az adatok kezeléséről

Az „Inclusion4Schools” egy nemzetközi projekt, amely az Európai Unió támogatásával valósul meg. A
támogatási szerződés száma 101004653.

A projektben részt vevő szervezetek:

- Wesley János Lelkészképző Főiskola, Magyarország,
- Regionális Információs és Tudományos Fejlesztési Központ Kft, Magyarország,
- C.E.G.A. Alapítvány, Bulgária,
- Selye János Egyetem, Szlovákia,
- Oltalom Karitatív Egyesület, Magyarország,
- Albán Nemzeti Árvák Szövetsége, Albánia.

A projekt célja az iskolai szegregáció, különösen a roma szegregáció által érintett iskolák, az iskolával
kapcsolatban álló közösségek támogatása.

Ha többet szeretne megtudni projektünkről, látogasson el honlapunkra a http://inclusion4schools.eu/,
Facebook oldalunkra az Inclusion4Schools-Magyarország címen, kérdezze kollégáinkat a rendezvényen
vagy e-mailben: hello@inclusion4schools.eu.

Részvételével kapcsolatosan az alábbiakról szeretnénk tájékoztatni:

- Nevét és e-mail címét az Oltalom Karitatív Egyesület kizárólag adminisztrációs céllal tárolja. Az
Ön nevét, e-mail címét nem osztjuk meg senkivel. Bármikor kérheti tőlünk adatai helyesbítését.

- Az eseményen fényképek és videók készülnek, amelyeket a honlapon és a Facebook-oldalon teszünk
közzé.

- A köszöntőt, a szakmai kerekasztal-beszélgetést és a tudásmegosztó műhelyt Zoomon keresztül
élőben közvetítjük. Az élő közvetítés során vetített videófelvételen megjelenhetnek az eseményen
személyesen részt vevő személyek. A Zoomon keresztül bejelentkező vendégek e-mailben kapják
meg a közvetítés linkjét. Az online résztvevő vendégek lenémított mikrofonnal és lekapcsolt
kamerával jelentkeznek be, kérdéseiket üzenetben tehetik fel. Megjelenhet róluk név vagy Zoom
azonosító, magukról feltöltött fénykép; a kamera és/vagy mikrofon bekapcsolása esetén videó
és/vagy hang. Az élő közvetítés dokumentálására képernyőképet készítünk. A résztvevők nem
jogosultak az élő közvetítés rögzítésére, megosztására.

- A projektben való részvétel ingyenes és önkéntes. Bármikor visszaléphet a projektből mindenféle
hátrány nélkül.

- Amennyiben úgy érzi, hogy adataival (pl. a nevével vagy a fényképével) visszaéltek, vagy azokat
jogosulatlanul használták, kérjük, forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz, aki 15 napon belül
kivizsgálja az esetet. Elérhetősége: Császy Zsolt, adatfelelos@wjlf.hu.



- Amennyiben az itt megnevezett adatvédelmi tisztviselő nem intézkedik, akkor a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat személyesen, vagy ajánlott levélben:
1363 Budapest, Pf.: 9.

Az eseményre való regisztrációval igazolja, hogy a fenti adatvédelmi kérdésekről a tájékoztatást
megkapta.

Köszönjük, hogy részt vesz eseményünkön, szeretettel várjuk!


