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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság®
(International Board of Lactation Consultant Examiners®, IBLCE®) minősítési tevékenységéhez
szükséges személyes adatok feldolgozását szabályozza.
KIK VAGYUNK?
Szervezetünk a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (IBCLE), globális központunk
címe: 10301 Democracy Lane, Suite 400, Fairfax, VA 22030, (Telefon: +1 703-560-7330; Fax: +1 703560-7332; e-mail: international@iblce.org). ITT talál egy listát az összes elérhetőségünkről.
Ha kérdése van arról, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, kérjük, írjon az alábbi címre:
privacy@iblce.org. Az Ön által az Ön minősítésével és annak karbantartásával kapcsolatban hozzánk
eljuttatott vagy általunk begyűjtött információ az ellenőrzésünk alatt áll, és mi döntjük el, milyen
célra használjuk, és milyen módon dolgozzuk fel.
CÉL
A feldolgozási tevékenységek célja a minősítési vizsga megszervezésével, lebonyolításával, a
pályázati folyamat menedzselésével, az Ön tudásának és a minősítés megszerzésére való
felkészültségének értékelésével kapcsolatosak, illetve, ha az Ön minősítése sikeres, akkor annak
fenntartásával és további menedzselésével függnek össze.
Az Ön elérhetőségét arra fogjuk használni, hogy esetenként a minősítési folyamathoz és, ha
megszerezte, az Ön minősítésének karbantartásához és menedzseléséhez szükséges üzeneteket
küldjünk.
JOGI HÁTTÉR
A „Vizsga Jelentkezési Lap” vagy az „Újraminősítési Jelentkezési Lap” kitöltésével hozzánk eljuttatott
személyes adatainak feldolgozásához és az Ön vizsgájának lebonyolításához szükséges online
bejelentkezési adatok létrehozásához, illetve CERP pontok alapján történő újraminősítéshez a jogi
háttér egyrészt annak a szerződésnek a teljesítése, melynek Ön is aláírója, másrészt a szerződés
megkötését megelőzően az Ön kérésére tett lépések. Egyéb adatfeldolgozást ettől eltérő jogi
alapokon végzünk.
A jelentkezési folyamat részeként, illetve a vizsga során előfordulhat, hogy az Ön kérésére különleges
adattípusok (különösen az Ön egészségére vonatkozó adatok) feldolgozására is sor kerül. Ezen
adatok feldolgozásához az Ön hozzájárulására van szükség.
Az Ön által a honlapunkon bejelentkezve végzett, illetve általánosan az Ön minősítésének (ha
megszerezte) karbantartásával és kezelésével összefüggő tevékenységével kapcsolatos személyes
adatainak feldolgozásához saját jogos érdekünk (azaz online jelenlétünk jogosulatlan hozzáféréstől
való védelme, e jelenlét és az Ön adatai biztonságának és az Ön adatai pontosságának szavatolása)
alapján járunk el. Ami az Ön elérhetőségi adatainak használatát illeti - melyek segítségével Önt az Ön
minősítésre való jelentkezésével (és vizsgájával), tényleges minősítésével (ha megszerzi)
kapcsolatban tájékoztatjuk - saját jogos érdekeink alapján járunk el.
SZEMÉLYES ADATOK TÍPUSAI
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Az Ön által jelentkezési lapjának benyújtásával velünk közölt személyes adatokat akkor dolgozzuk fel,
amikor Ön kapcsolatba lép velünk, hogy saját egyéni helyzetéről tájékoztasson, amikor kifejezetten
megkér minket, hogy tegyük lehetővé a vizsgáját, vagy mikor az Ön tényleges minősítése vagy
újraminősítése kapcsán keres minket. A vizsga lebonyolításához mindenképpen szükséges
információt a jelentkezési lapon csillaggal jelöltük. Ezen információ megadásának elmulasztása
kizárja a minősítő vizsga lehetőségét, illetve azt, hogy Önt minősítsük.
KI KAPJA MEG AZ ÖN ADATAIT?
Az IBLCE nem bocsátja az Ön adatait harmadik fél rendelkezésére azon szerződött szolgáltatóinkon
kívül, akik a személyes adatokat nevünkben és szigorú megbízás alapján dolgozzák fel
(adatfeldolgozói szolgáltatás keretében).
Az IBLCE szolgáltatói segítenek a minősítő vizsga lebonyolításában, a minősítés karbantartásában és
az értékelésben. Szolgáltatóink az alábbi szolgáltatást nyújtják:
•
•
•

technikai segítség a vizsga lebonyolításában (az Egyesült Államokban és az Egyesült
Királyságban)
e-mail és felhőtárhely szolgáltató (Egyesült Államok)
jelentkezők és jelöltek menedzselése (Egyesült Államok)

MEGŐRZÉSI IDŐTARTAM
Dokumentum-megőrzési szabályzatunk szerint csak addig őrzünk meg nyilvántartásainkban
személyes adatokat, ameddig szükségesek arra a célra, melyre gyűjtöttük és feldolgoztuk azokat.
Adatmegőrzési szabályzatunk alapján döntjük el, meddig őrizzünk meg adatokat, köztük a személyes
adatokat is.
- Minősítésre irányuló kérelmeket, a kapcsolódó anyagokat és a személyes adatokat 10 éven
át őrzünk meg.
- Az Önnel a vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban folytatott levelezést 3 évig
őrizzük.
- Bizonyos, Öntől kapott, a vizsga megszervezésével kapcsolatos adattípusokat a lehető
leggyorsabban törlünk, és szigorúan korlátozzuk az ilyen adatokhoz való hozzáférést is.
- Neveket, címeket, vizsga eredményeket és minősítési státusz időpontokat azonban korlátlan
ideig megőrzünk.
KÜLFÖLDRE VALÓ TOVÁBBÍTÁS
Ha Ön az Egyesült Királyságon kívül lakik, az IBLCE a vizsgára való jelentkezéssel, annak
lebonyolításával kapcsolatos adatokat az Egyesült Államokba továbbítja. Az Egyesült Államok nem
kérvényezett, illetve nem kapott az Európai Bizottságtól megfelelőségi státuszt a személyes adatok
azonos szintű védelmének biztosításáért. Az adattovábbítás kockázatokkal jár, azonban az IBLCE
védelmi mechanizmusokat léptetett életbe annak érdekében, hogy az Ön adatai továbbítást
követően is védelemben részesüljenek.
A személyes adatok EGT-ből való jogszerű továbbításának biztosítása érdekében az IBLCE-nek egy
szerződés teljesítésére van szüksége, amely által a jogszabály kivétel alkalmazását engedélyezi és
lehetővé teszi az ilyen adattovábbítások végrehajtását (a GDPR 49. cikke).

2

2018. május 18.

AZ ÖN JOGAI
Az IBLCE arra törekszik, hogy megkönnyítse Önnek az adatvédelmi törvényekből eredő jogai
megfelelő időben való gyakorlását, melyek biztosítják adataihoz való hozzáférését, adatai törlését,
helyesbítését, korlátozását, hordozhatóságát vagy adatai feldolgozása elleni tiltakozását.
Ha kérését szeretnénk megválaszolni, de nem vagyunk biztosak az Ön személyazonosságában,
további azonosító adatot kérhetünk, melynek célja csak az, hogy az Ön kérdésére válaszolhassunk.
Ha Önnek kérdése vagy kérése van, kérjük, írjon a privacy@iblce.org címre, vagy keressen minket
közvetlenül postacímünkön.
Hozzáférés, helyesbítés és egyéb kérések
Ön jogosult megerősítést kapni arról, hogy személyes adatait feldolgozzuk-e vagy sem, és arról is,
hogy mely személyes adatait dolgozzuk fel, és ezekről az adatokról jogosult másolatot is kérni.
Ön jogosult adatainak törlésére, helyesbítésére (személyes adatainak frissítésére vagy
kiegészítésére), korlátozására és hordozhatóságára bizonyos körülmények között.
A kifogásolás joga
Önnek ezen kívül joga van bármikor kifogásolni, ha tőlünk marketing célú anyagot kap olyan módon,
hogy követi az e-mailjeinkben megadott leiratkozási utasításokat, és joga van kifogásolni személyes
adatainak feldolgozását saját konkrét helyzete alapján (csak azon esetekben, ha az adatokat saját
jogos érdekünkből dolgozzuk fel, mint feljebb olvasható). Az utóbbi esetben mérlegeljük az Ön
kérését, és jogi kötelezettségeinknek megfelelő időben válaszolunk.
Mint fent leírtuk, Ön minden, az Ön hozzájárulásával zajló feldolgozási műveletre adott
hozzájárulását bármikor visszavonhatja, Ilyen esetben az adott feldolgozási műveletet leállítjuk.
AGGÁLYOK
Ha Önnek aggályai vagy kérdései vannak arról, hogyan használjuk fel személyes adatait, kérjük,
vegye fel a kapcsolatot s adatvédelmi munkatársunkkal a privacy@iblce.org címen.
Ha azonban Ön az EU-ban él, és úgy érzi, hogy nem sikerült megoldanunk az Ön problémáját, Önnek
joga van ezt az ügyet az Ön helyi adatvédelmi hatósága elé terjeszteni. Ha Ön az EGT területén él,
jogosult panaszt benyújtani a lakóhelye vagy munkahelye szerinti tagállamban az általános
adatvédelmi rendelet (GDPR) vélelmezett megsértése miatt.
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