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Legalizálj!

Adatai kitöltésével és aláírásával kijelenti, hogy egyet ért az alábbi célkitűzéssel:

A magyar parlament gördítsen el minden jogi akadályt a kannabisz hatóanyagainak orvosi felhasználása elől!
*-al jelölt adatok kitöltése kötelező

Név*

Lakcím

E-mail*

Telefon

Aláírás*

A jelen adatlap kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy a Legalizálj Egyesület az általam megadott elérhetőségeken a Legalizálj Egyesület tevékenységével, programjaival, valamint a Legalizálj Egyesület révén elérhető
lehetőségekkel kapcsolatos ingyenes tájékoztatást, reklámot, információt közöljön, piac- és közvélemény-kutatási célból megkeressen, ehhez kapcsolódó adataimat kezelje.
Adatkezelési tájékoztató: Az adatkezelés célja a támogató aláírások összegyűjtése, amellyel demonstrálható a fenti kijelentés társadalmi támogatottsága, továbbá a Legalizálj Egyesület (továbbiakban Egyesület)
célját támogató személyekkel való kapcsolatfelvétel.
Az adatkezelés jogalapja az ön jelen tájékoztató megismerését követő kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés folyamata a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlament és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) és
információs önrendelkezési jogról és az információs-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) alapján történik.
A megadott adatokhoz az Egyesület kapcsolattartásáért felelős tagjain, továbbá az aláírásokat gyűjtő tagjain és aktivistáin kívül harmadik fél nem férhet hozzá. A megadott adatokat az Egyesület legkésőbb az
Egyesület céljának megvalósulásáig őrzi. Az Egyesület a kezelt személyes adatok egyikét sem hozza nyilvánosságra. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben is bármikor visszavonhatja a
info@legalizalj.hu emailcímen keresztül. Jogellenességre, vagy az adatkezelés céljának megszűnésére hivatkozva lehetősége van tiltakozni az adatkezelése ellen. A hozzájárulás visszavonása, illetve megalapozott
tiltakozás esetén az érintett adatokat töröljük.
Ön hozzáférhet az Egyesület által Önről kezelt személyes adatokhoz, illetve tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy a személyes adatait milyen célból és jogalapon, meddig és milyen eljárásban kezeljük, kérheti
személyes adatainak módosítását, törlését, továbbá az adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonását egy az Egyesülethez intézet írásbeli nyilatkozattal, az Egyesület székhelyére megküldve (1136 Budapest
Balzac utca 17-19., 4. emelet 10.).
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál élhet (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu)

