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Adatvédelmi nyilatkozat 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra (a kérdőívet letöltőkre és email 

küldőkre) vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások 

üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik. 

Adatvédelmi nyilatkozat: 

Információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme 

számomra kiemelkedő fontosságú. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési 

elveimet az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottam ki: 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 

egyes korlátairól; 

 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.). 

Kezelt adatok 

Az adatkezelő a kérdőívek letöltése során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli. A 

regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes 

adatokat: e-mail cím, név. 

Honlapomon keresztül az Ön beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtök. 

Az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat, csak az Önnel történő 

kapcsolatfelvételre, illetve kapcsolattartásra használom. Öntől csak olyan adatot kérek, mely 

feltétlenül szükséges a kapcsolatfelvételhez, azaz adatai elsősorban a kapcsolatfelvétel 

céljából kerülnek felhasználásra. Kizárólag olyan személyes adatot kezelek, melyhez Ön 

előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult, vagy melyek kezelésére jogszabály alapján jogosult 

vagyok. Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelem. Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés 

céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot 

csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelek. Honlapom megtekintése 

során, amennyiben nem indítja el valamely kapcsolat felvételi folyamatunkat, úgy nem 

rögzítek semmiféle személyes adatot. 

 

 

mailto:info@andreacoaching.hu
http://www.andreacoaching.hu/
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800048.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV


Az adatkezelés célja 

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap 

látogatóinak azonosítása, ami a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez 

szükséges. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatok az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart. 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás 

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 

meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Tájékoztatom, 

hogy adatkezelés során adatfeldolgozók szolgáltatásait nem veszem igénybe, adatait harmadik 

félnek nem továbbítom és nem adom át. 

Adatbiztonság 

Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által 

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok 

tárolása, őrzése során. A honlap magyar tulajdonú domain alatt, magyarországi szerveren és 

magyar szolgáltatónál üzemel. A honlap üzemeltetője és a tárhely-szolgáltató mindent 

megtesz a weboldal biztonsága érdekében, de nem vállalnak felelősséget a honlappal 

esetlegesen összefüggésbe hozható internetes kártevőkből eredő károkért. 

Elektronikus levélcímek felhasználása 

Az oldal kezelője kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek 

felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon 

használja fel (tájékoztató, hírlevél, e-mail vagy reklám küldésére). A megadott adatokat 

harmadik fél részére nem adom át. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járok el. 

Az Adatkezelési tájékoztató módosításának lehetősége: 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Adatkezelési 

tájékoztató tartalmában bármikor módosításokat tegyen. Az aktuális Adatkezelési tájékoztató 

a Felhasználó a Weboldal „Adatkezelési tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan. 

 

Budapest, 2018. május 21. 


