Ez a weboldal a WWF Magyarország tulajdonában van.
Az adatvédelmi szabályzat esetenként változhat, de azt ezen a felületen mindig jelezzük,
kérjük, időnként ellenőrizze ezt az oldalt.
1. A WWF nem gyűjt semmilyen személyes információt a felhasználókról, kivéve azt, amit a
felhasználó tudatosan megadott a regisztráció során.
2. A WWF biztosítja az Ön személyes adatainak védelmét.
3. Adatait nem adjuk át semmilyen más szervezetnek a WWF-en kívül, csak abban az esetben,
ha Ön ezt előzetesen engedélyezte.
4. Mindig megadjuk a lehetőséget, hogy leiratkozzon a levelezési listákról.
5. Ha Ön 18 évesnél fiatalabb, javasoljuk, kérdezze meg szüleit és gondviselőit, mielőtt
regisztrál.

1. Milyen adatokat kérünk?
a) Személyes adatokat, mint vezetéknév, keresztnév és e-mail cím. Ezeket csakis a szervezet
konkrét tevékenységeivel kapcsolatban használjuk fel, mint tagság, kampányok,
visszajelzések, felmérések, hírlevélre jelentkezés, stb.
b) Képeket, linkeket, szövegeket. Amikor ezeket a tartalmakat feltölti a www.foldoraja.hu
oldalra, hozzájárul, hogy ezen adatokat minden további feltétel és ellenérték nélkül
nyilvánosságra hozzák, valamint bármilyen módon felhasználják.

2. Hol tároljuk ezeket az adatokat?
Személyes adatai, mint az e-mail, ami a regisztrációhoz szükséges, kizárólag a WWF
adatbázisába kerülnek be. Adatait nem adjuk át semmilyen más szervezetnek a WWF-en
kívül, csak abban az esetben, ha Ön ezt előzetesen engedélyezte.

3. 18 év alatt
Ha Ön 18 év alatti, kérje szülei vagy a gondviselői engedélyét, mielőtt bármilyen adatot (név,
cím, e-mail cím, stb) elküld nekünk vagy bárki másnak az interneten keresztül. A szülőket
arra bíztatjuk, hogy gyermekük internet használatát kövessék figyelemmel, tájékozódjanak,
milyen tevékenységekben vesznek részt.

4. Az Ön hozzáférési joga
Bármikor lekérheti tőlünk, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, valamint kérheti azok
helyesbítését, törlését is.

5. Külső hivatkozások
Vannak linkek a honlapon, melyek más weboldalakra viszik Önt.
Ezen weboldalak valamelyikének működése és tartalma nem a mi hatáskörünk alá tartozik,
ezért azokért felelősséget nem vállalunk.
Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba
kollégánkkal az alábbi e-mail címen: panda@wwf.hu

