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Tisztelt Ügyfelünk! 
 
Mint Adatkezelő tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatainak védelme számunkra fontos 
szempont.  
Informatikai rendszerünk az adatok védelmére megfelelő biztonsági alkalmazást működtet. 
Szerverünk védett helyen van és szakemberekkel rendszeresen ellenőriztetjük, hogy megfelelnek-e a 
szükséges védelmi követelményeknek. 
Titoktartás köt bennünket, adatai nyomtatva sem kerülhetnek illetéktelen kezekbe. A gyermekek és 
a felnőttek foglalkozásaink működése megfelel a hazai és az Európai Uniós előírásoknak, az alábbiak 
szerint:  
 
Adatkezelésünk célja az Ön által önkéntesen megadott saját vagy gyermeke személyes adatainak, 
illetve amennyiben a foglalkoztatási szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy 
számlázási adatainak kezelése. Kiskorú gyermeknél kizárólag a gyermek felügyeletét hivatalosan 
ellátó szülő adhat hozzájárulást. Ha más hozza a gyermeket annak rendelkeznie kell a hivatalos 
gondviselő által és két tanúval is aláíratott Meghatalmazással.  
Az adatkezelés jogalapja:  
az Ön személyes, önkéntes hozzájárulása, és az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:  
 
■ az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törv.  
■ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;  
■ az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 
szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.  
■ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;  
■ az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelet(GDPR) 2.kiadás 
dátuma:2019.ápr.26 2  
 
A következő adatokat vesszük fel jelentkezésekor: 
 
a) a foglalkozáson részt venni kívánó neve, 
b) a foglalkozáson részt venni kívánó születési helye és ideje, 
c) a foglalkozáson részt venni kívánó lakcíme, tartózkodási helye, 
d) a foglalkozáson részt venni kívánó gyermek törvényes képviselőjének neve, telefonszáma 
f) a gyermeknek a megfelelő táboridőpont kiválasztása 
g) annak megjelölése, hogy a foglalkozáson résztvevő gyermek óvodás, vagy iskolás-e 
h) a foglalkozásra jelentkező kér-e számlát, vagy elegendő-e a nyugta, a foglalkozás díjának 
megfizetésével kapcsolatban 
j) a foglalkozáson részt venni kívánó gyermek egészségügyi problémája, allergiája, ételallergiája 
k) a foglalkozáson részt venni kívánó gyermek kedvenc játékáról, állatáról való nyilatkozás 
l) a foglalkozáson résztvevő gyermek előzetesen végzett-e a foglalkozás tárgyát képző tevékenységet 
m) miért választotta a törvényes képviselő gyermekének a foglalkozást, honnan hallott róla 
n) a foglalkozáson résztvevő törvényes képviselőjének nyilatkozata arról, hogy készülhetnek-e 
fényképfelvételek gyermekéről 
 
Adatait hitelt érdemlően köteles igazolni. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi 
szervezet részére nem történik. Személyes adatai harmadik személy számára - a jogszabályok által 
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előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között 
nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra. 
 
Önt, mint természetes személyt az alábbi jogok illetik meg az adatkezelés során  
 
■ írásban kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását,  
■ írásban kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre, 
■ írásban kérheti adatainak átadását vagy továbbítását, 
■ írásban tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a tárolás idejéről, 
■ írásban kérheti egy vagy több adatának helyesbítését, 
■ írásban kérheti az adataihoz való hozzáférését, 
■ írásban tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen, 
■ írásban kérheti - a kötelező adatkezelés kivételével - hogy töröljük valamelyik adatát.  
 
Jogorvoslati lehetőségek  
 
Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti Polgári Anett ev-nak emailen, 
valamint bírósághoz fordulhat, illetve bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információ- 
szabadság Hatósághoz. A NAIH elérhetősége a www.naih.hu honlapon található.  
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérése vagy kérdése van, kérelmét postai úton 
Polgári Anett ev. címére, vagy elektronikusan a polgari.anett@gmail.com / info@keszuljunkegyutt.hu 
címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb az előírt 30 napon belül küldjük az Ön 
által megadott címre. Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a recepción illetve honlapunkon 
www.keszuljunkegyutt.eu, ahol további információkat is talál. 
 
HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖNRE VONATKOZÓ SZEMÉLYES ADATOKAT? 
 
Polgári Anett ev. többek között az alábbi esetekben kezel Önre vonatkozó személyes adatokat: 

 Ha Ön közvetlenül, pl. a weboldalán keresztül felkeres bennünket, hogy a szolgáltatásairól 
tájékozódjon. 

 Ha terméket vagy szolgáltatást vásárol tőlünk. 
 Ha marketingkampányunkra reagál pl. kitölt egy válaszlapot vagy a weboldalunkon adatot ad 

meg. 

Ha más nevében ad meg adatot, akkor köteles biztosítani, hogy az adatátadás előtt a jelen 
Adatvédelmi Tájékoztatót nekik átadja. Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor kérjük, hogy 
ne adjon meg magáról semmilyen adatot kivéve, ha ehhez szülőjének vagy gondviselőjének az 
engedélyével rendelkezik. 

Kérjük, hogy segítsen adatait naprakészen tartani, és tájékoztasson bennünket, ha az elérhetősége 
vagy kapcsolattartási preferenciái változnának. 

 

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI 

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. 
1081 Budapest Légszesz u. 4. 
Adószám: 23023071-2-42, HU-23023071 
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MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTHETÜNK ÖNRŐL? 

Önre vonatkozóan az alábbi típusú adatokat gyűjthetjük: 

 Elérhetőségek 
 Személyes adatok 
 Weboldal & Tájékoztatások Igénybevétele 

HOGYAN HASZNÁLHATJUK FEL A SZEMÉLYES ADATAIT? 

Az uniós adatvédelmi jogszabályok alapján a személyes adatok több jogalap közül egy jogalap alapján 
használhatók fel, és a jelen szabályzatban kötelesek vagyunk meghatározni az egyes adatfelhasználási 
módok jogalapját. Az Önre vonatkozó információk felhasználása alapjául szolgáló jogalapot a 
felhasználási mód mellett tüntettük fel. 

Ügyféltámogatás és marketing – megkeresések megválaszolása, hírek és ajánlatok küldése az Ön 
számára. 

Polgári Anett ev. [az Elérhetőségeket, Személyes Adatokat és Érdeklődési Kört, az Ügyfélmúltjára 
vonatkozó és a Weboldal és Tájékoztatások igénybevételi adatait] gyűjti, és az Értékesítésre és 
Szolgáltatásokra vonatkozó információkat, felhasználhatja annak érdekében, hogy eldöntse, hogy 
milyen hírek és ajánlatok kelthetik fel leginkább az Ön érdeklődését, és hogy ezekkel az ajánlatokkal 
Önt az Ön által engedélyezett módon megkeresse. 

Felhasználás indoka: Hozzájárulás, jogos érdek 

Jogos érdek: Az adatkezelés Polgári Anett ev. jogos érdekén alapul, hogy termékeit és szolgáltatásait 
reklámozza, és azokról tájékoztatást adjon. Az ügyféladatok meghatározott célra történő 
felhasználása érdekében az ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait a 
Polgári Anett ev. érdekével szembe állítva mérlegeltük. 

Választási lehetőség:  

A marketing célú hozzájárulás a jövőre nézve bármikor visszavonható. Az ügyfél a közvetlen 
marketing megkeresések ellen tiltakozhat. 

A gyermekek foglalkozáson való részvétele céljából a személyes adatokat átadni szerződéses előírás, 
amely hiányában a szerződés nem megfelelően vagy egyáltalán nem teljesíthető. 

Felhasználás indoka: Szerződéses teljesítés; jogos érdek. 

Az adatkezelés Polgári Anett ev. jogos érdekén alapul, hogy az értékesítés, a szolgáltatás kiemelkedő 
színvonalát fenntartsa. Az ügyféladatok meghatározott célra történő felhasználása érdekében az 
ügyfelek vagy lehetséges ügyfelek alapvető jogait és szabadságait Polgári Anett ev.érdekével szembe 
állítva mérlegeltük. 

Módosítási lehetőség: Az Ügyfél a személyes és helyzetével kapcsolatos adatainak kezelése ellen 
bármikor tiltakozhat. 

Az Ön adataival kapcsolatos, kötelezően teljesítendő igényeknek való megfelelés – megfelelés a 
jogalkalmazó és szabályozó hatóságokkal, és bíróságokkal szemben teljesítendő jogi 
kötelezettségeinknek. 
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Polgári Anett ev. Magyarország jogszabályainak köteles megfelelni, valamint ezeket a jogszabályokat 
köteles betartani. Ebbe beleértendő az is, hogy köteles kiadni az Ön adatait bárhol a világon a 
jogalkalmazó és a szabályozó hatóságoknak, a bíróságoknak, valamint harmadik személy peres 
feleknek eljárásokkal és nyomozásokkal kapcsolatban, ahol arra kötelezettség áll fenn. Ahol 
megengedett, ott eljuttatjuk közvetlenül Önhöz az ilyen igénylést, vagy arról a válaszadás előtt 
értesítjük Önt, kivéve, ha ez bűncselekmények megelőzésére vagy felderítésre vonatkozó érdekbe 
ütközne. 

Az adataival kapcsolatos kötelezően teljesítendő adatigénylések teljesítése céljából személyes 
adatokat átadni jogszabályi előírás, amelynek teljesítése az adott igénytől függ. 

A felhasználás jogalapja: Jogi kötelezettség, jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve 
védelme. 

Választási lehetőség: nincs 

TOVÁBBÍTÁS HARMADIK SZEMÉLYEKNEK 

A személyes adatok harmadik személyekhez továbbításra kerülhetnek, ha a továbbítás jogalapja 
megvan. 

Bár az interneten vagy a weboldalon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes 
biztonsága nem garantálható, mi magunk mindent megteszünk, a személyes adatai fizikai, 
elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi 
szabályozások követelményei megkívánják. 

Minden adatának tárolása biztonságos szerveren történik, és az azokhoz való hozzáférés és 
felhasználás a biztonsági szabályzataink és eljárásaink (illetve alvállalkozóink vagy üzleti partnereink 
hasonló szabályozásai) követelményeinek megfelelően történik. 

HOGYAN GONDOSKODUNK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁRÓL? 

Számos biztonsági intézkedést alkalmazunk, hogy segítségükkel megóvjuk és fenntartsuk az adatai 
biztonságát, épségét és hozzáférhetőségét. 

Bár az interneten vagy a honlapon történő adatátvitelnek a kibertámadásokkal szembeni teljes 
biztonsága nem garantálható, mi magunk mindent megteszünk, a személyes adatai fizikai, 
elektronikai és eljárási eszközökkel történő védelme érdekében, ahogyan azt az adatvédelmi 
szabályozások követelményei megkívánják. Többek között az alábbi rendszabályokat vezettük be: 

 szigorúan korlátozott személyes hozzáférés az adataihoz, csakis azok számára, akiknek azok 
megismerése szükséges, és csakis a közölt célokra, 

 a gyűjtött adat továbbítása kizárólag titkosított formában történik, 
 a számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférés figyelemmel kísérése a személyes 

adatokkal való visszaélések leállítása és felderítése érdekében. 

MEDDIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATAIT? 

Addig őrizzük meg az adatait, ameddig annak a célnak, amelynek érdekében azokat megszereztük, 
vagy valamely más kapcsolódó megengedett célnak az eléréséhez az szükséges. Ennek megfelelően, 
ha két célra történik egy információ felhasználása, akkor azt addig őrizzük meg, ameddig a hosszabb 
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megvalósulási idejű célt el nem érjük, de azt nem használjuk fel tovább arra a célra, amelyhez 
rövidebb ideig volt rá szükség az időtartam lejártán túl. 

Az Ön adataihoz való hozzáférést azok számára, akiknek az adatai felhasználására szükségük van, arra 
az időtartamra korlátozzuk, ameddig az a megfelelő cél eléréséhez szükséges. 

Az adatmegőrzési időtartamok meghatározása az üzleti szükségleteknek megfelelően történik. 
Felhasználás vevőtámogatási és marketing célokra: Az Ön vevőtámogatási és marketing célokra 
felhasznált adataival kapcsolatban arra a célra és az attól számított ideig (8 évig) tároljuk az adatait, 
amikor Öntől legutóbb az Önnek címzett marketing megkeresésekhez hozzájárulást kaptunk, vagy 
amikor Ön egy általunk küldött marketing kommunikációra legutóbb választ adott (kivéve, ha abban 
a további megkeresésekről leiratkozott). 

Ahol igények kezelésével kell számolni: bármely olyan adattal kapcsolatban, ahol ésszerű 
megítélésünk szerint Ön ellen, illetve ellenünk vagy harmadik személlyel szembeni igény ellen 
védekezésre lehet szükség, illetve ilyet kell érvényesíteni, akkor addig tároljuk az adatot, amíg az igény 
érvényesíthetősége fennáll. 

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAIVAL, VALAMINT AZ ADATVÉDELMI HATÓSÁGHOZ 
VALÓ PANASZBENYÚJTÁSI JOGÁVAL KAPCSOLATBAN 

Ha az Ön adatai felhasználásával kapcsolatban kérdése van, akkor keressen bennünket az alábbi 
elérhetőségeinken: polgari.anett@gmail.com / info@keszuljunkegyutt.hu 
 

Megilleti a jog arra, hogy 

 kérje, hogy adjuk meg annak a további részleteit, hogy miként használjuk fel az adatait, 
 a személyes adataihoz hozzáférést kapjon, és másolatban megtekintse azokat az adatait, 

amelyeket Ön közölt velünk, 
 az Önt illető személyes adatot, amelyet rendelkezésünkre bocsátott, tagolt, széles körben 

használt és géppel olvasható formátumban adjuk ki, és ahol technikailag megoldható, 
továbbítsuk az adatokat más adatkezelőnek akadály nélkül, ha az adatkezelés az Ön 
hozzájárulásán vagy szerződésen alapul, és az automatizált módon történik, 

 kérje, hogy javítsunk ki bármilyen pontatlanságot azon az adaton, amely a birtokunkban van, 
 kérje, hogy töröljünk bármely olyan információt, amelynek a felhasználására már nincs 

jogalapunk, 
 ahol az adatkezelés hozzájárulásán alapul, és bármilyen direkt marketinggel függ össze, azt a 

jövőre nézve visszavonhatja azzal, hogy azt a konkrét adatkezelést szüntessük meg, 
 tiltakozhat bármely adatkezelés ellen [profilalkotást is beleértve] a saját helyzetével 

kapcsolatos okokból, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben, 

 kérje, hogy korlátozzuk, hogy miként használjuk fel az adatait, pl. amíg egy panasz 
kivizsgálása tart. 

Ezeknek a jogoknak az Ön által történő gyakorlása alól bizonyos kivételek érvényesülnek, amelyeknek 
a célja a közérdek védelme (pl. bűncselekmény megelőzése vagy felderítése), a mi jogaink védelme 
(pl. ügyvédi titok fenntartása), vagy mások jogai és szabadságai. Ha Ön ezeknek a jogoknak 
bármelyikét gyakorolni kívánja, akkor vizsgálni fogjuk az arra való jogosultságának fennállását, és 
indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszolunk.  
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Ha nincs megelégedve az adatainak felhasználásával, vagy a fenti jogai gyakorlása esetén adott 
válaszunkkal, akkor panasszal fordulhat az adatvédelmi hatóságához: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
telefonszám: +36-1-391-1400 
telefax: +36-1-391-1410 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

ADATKEZELÉSI JOGALAPOK 

Az Ön adatainak az EU adatvédelmi joga által megengedett kezelésére elsősorban az alábbi főbb 
alapelvek adnak megfelelő jogalapot: 

 ahol Ön a felhasználáshoz a hozzájárulását adta (elfogadta a hozzájárulási nyilatkozatot, 
bármely ilyen felhasználáshoz. A hozzájárulását visszavonhatja); 

 ahol az az Önnel való szerződésünk megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; 
 amikor azt fel kell használnunk jogi kötelezettségeink teljesítéséhez; 
 amikor azt jogos érdekeink érvényesítéséhez használjuk fel, és az érdekeink elsőbbséget 

élveznek az Ön adatvédelmi jogaival szemben 
 ahol az Önnel vagy harmadik személlyel szembeni jogi igények előterjesztése, érvényesítése, 

illetve védelme érdekében szükséges. 

Létezhetnek más jogalapon alapuló felhasználások is; ilyen esetben meg fogjuk jelölni a jogalapot, 
és arról Önt is értesítjük, amint az új jogalap a tudomásunkra jut. 


