ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁS

1.

Az adatkezelő
Garai Orsolya Lívia (ev.) (székhelye: Székesfehérvár Királykút lakónegyed 12. 1/2;
adószáma: 67866151-1-27; telefonszáma: 706091323; e-mail címe: gocoaching1@gmail.com;
weboldal címe: gocoaching.hu) (a „Társaság”)

2.

3.

Az adatkezelések megnevezése, jogalapja és céljai
(i)

[A Társaság által nyújtott szolgáltatások nyújtásához szükséges szerződések
megkötése, teljesítése, valamint a szolgáltatásokkal összefüggő ügyek intézése. Kezelt
adatok: az érintett személy neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe.,
lakcíme Jogalap az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) (a) pontja, vagyis az érintett
önkéntes hozzájárulása.]

(ii)

Reklámlevelek küldése e-mailen keresztül. Kezelt adatok: az érintett személy neve, email címe, telefonszáma, és lakhelye. Jogalap: a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grt.”) 6. §
(1) – az érintett személy előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása. Adatvédelmi
Nyilvántartási szám: NAH.-110589.

Harmadik fél adatainak átadása
Harmadik fél adatainak a rendelkezésre bocsátásával az átadó személy szavatolja, hogy az
adatok rendelkezésre bocsátása jogszerűen történik.

4.

Az adatkezelés időtartama
Az adatok (az érintett személy neve, számlázási és levelezési címe, telefonszáma, e-mail
címe): az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában az adatok a
látogatást követően a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján 8 év
múlva törlésre kerülhetnek. Ha az adatok nem relevánsak könyvelési / számviteli szempontból,
a felvételüktől számított 5 év után törölhetők.

5.

Az adatok megismerésére jogosult személyek
Garai Orsolya (ev) tulajdonos.

6.

Adatbiztonsági intézkedések
A Társaság egyedi belépési jelszóval ellátott levelező rendszert használ. A Társaság által
használt számítógépeken vírusvédelmi rendszer működik.

7.

Az adatfeldolgozásra jogosult személy
A Társaság nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

8.

Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára
A Társaság nem továbbít adatokat harmadik személyek részére.
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9.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy kérelmezheti a Társaságnál, mint adatkezelőnél: (a) tájékoztatását
személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes
adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A Társaság köteles a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Ha a
Társaság az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus
úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait.
Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen. A Társaság a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága
kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Az érintett a jogainak
megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő a
Társaság ellen bírósághoz fordulhat. A per - az érintett választása szerint - az érintett
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu/; 1530 Budapest,
Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)
bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok
kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez
fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket
részletesen az Infotv. 13-17. és 30. alfejezetei, a Grt. 6. §, valamint az Szvtv. 31. §
tartalmazzák. Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a Társaságnak elküldeni a
panaszt.
A Társaság kapcsolattartó személyének elérhetősége:
Garai Orsolya, e-mail cím: gocoachig1@gmail.com, telefonszám: 70/609-1323.

Utolsó frissítés: 2016. december 19.
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