ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
az Európai Unió új általános adatvédelmi rendelete
(General Data Protection Regulation - GDPR) alapján frissítve
érvényes: 2018. május 25-től
Jelen Adatkezelési Szabályzat célja, hogy a gyerektorna.hu weboldalt üzemeltető
Gyerektorna.hu Hálózat számára hozzáférhetővé vált személyes adatok kezelésére
vonatkozó elveket, szabályokat meghatározza.

WEBOLDAL HASZNÁLATA, COOKIE POLICY
A Gyerektorna.hu Hálózat weboldala regisztráció és személyes adat megadása nélkül
szabadon látogatható mindenki számára. Az internetes látogatás során a holnapon
alkalmazott technológia bizonyos adatokat (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja
és ideje) úgynevezett "cookie"-kat (magyarul: sütiket) használ, amelyek segítenek
fokozni a felhasználói élményt és megérteni, hogy mely információk és hirdetések a
legérdekesebbek, leghasznosabbak az oldalra látogatók számára. Az így szerzett
statisztikai és látogatási adatokat a gyerektorna.hu tulajdonosa kezeli.
A www.gyerektorna.hu vagy gyerektorna.hu oldal használatával beleegyezik a sütik
használatába és az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadja. Ez a
szabályzat vonatkozik minden olyan webhelyre vagy harmadik fél (bármely social
media) platformján található, a Gyerektorna.hu Hálózathoz kapcsolódó oldalra és
alkalmazásra, amelyeket a Gyerektorna.hu Hálózat által működtetett weboldalakon
vagy harmadik fél platformjain keresztül érnek el vagy használnak.
Ha nem egyezik bele a sütik ilyen módon történő használatába, a böngészőben le kell
tiltani az általunk használt sütiket vagy el kell kerülni a weboldalt.

HÍRLEVÉL
A weboldalt működtető Gyerektorna.hu Hálózat szervezésében hírlevélrendszer
működik, mely időközönként tájékoztatást nyújt a regisztráltak számára.
A regisztráció során kért személyes adatokat (hozzátartozó neve, e-mail cím,
telefonszám, gyermek neve, gyermek születési ideje) a hírlevél címzettjének előzetes
írásbeli hozzájárulásával kezeljük, melyet a feliratkozás során megad, kifejezetten
hozzájárul, ahhoz, hogy a Gyerektorna.hu Hálózat a megadott adatait kezelje, részére
a foglalkozásokkal kapcsolatos információkat, ajánlatokat időközönként emailben
elküldje.
-1-

A hírlevelek kiküldése a Google Mail nemzetközi hírlevélrendszereken keresztül
külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az a kifejezett hozzájárulás is a
személyes adatok külföldi adatkezelőkhöz történő továbbításához.
A Google Mail szolgáltatást a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043 USA) mint a rendszer üzemeltetője nyújtja. Kapcsolattartáshoz
https://www.google.com/contact/ vagy
https://www.google.com/intl/hu/about/locations/?region=europe oldalak használhatók.
ADATOK KEZELÉSE, MÓDOSÍTÁSA ÉS TÖRLÉSE
A Gyerektorna.hu Hálózat fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése
és védelme során, a szabályos kezelést megfelelő technikai eszközök, szervezési
intézkedések és belső szabályok alkalmazásával biztosítja. A személyes adatokat
csak addig tároljuk, amíg a felhasználó által engedélyezett felhasználás érdekében
arra szükség van, ha jogszabály arról másképpen nem rendelkezik. A hozzájáruláson
alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezelünk, illetve továbbítunk
személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelez. A rendelkezésünkre bocsátott
személyes adatokat – a fentiekben felsorolt adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével –
csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítjuk
harmadik személyek részére.
A személyes adatok módosítását és törlését bármikor, indoklás nélkül lehet kérni a
gyerektorna.hu@gmail.com címen emailben vagy postai úton (1171 Budapest,
Nyomdász utca 40.).
A Gyerektorna.hu Hálózat, mint adatkezelő a
gyerektorna.hu@gmail.com címre beérkező törlésre/módosításra vonatkozó
kérelemnek haladéktalanul, legkésőbb (postai levél esetén a kézhezvételtől számított)
15 napon belül tesz eleget.

JOGSZABÁLYI ALAPOK
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=201
1.+évi+CXII.+törvény
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon
kívül
helyezéséről
(általános
adatvédelmi
rendelet):
https://naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf
• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A0800048.TV&targetdate=20180101&printTitle=20
08.+évi+XLVIII.+törvény
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• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a0100108.tv&targetdate=20180510&printTitle=200
1.+évi+CVIII.+törvény
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat egyebekben az 2011. évi CXII. tv. tartalmazza:
https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=201
1.+évi+CXII.+törvény

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Ha úgy véli, hogy jogosulatlanul kezeljük személyes adatait, a fenti elérhetőségeken
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást - az adatok kezelésének
felfüggesztése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő
15 napon belül megvizsgáljuk és az eredményről emailben tájékoztatjuk. Ha a
határidőt elmulasztjuk vagy nem teszünk eleget a kérelemben foglaltaknak,
jogorvoslatért a lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat
vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (NAIH).

ELÉRHETŐSÉG
Amennyiben az adatbiztonsággal, adatvédelemmel
észrevétele, kérdése vagy javaslata van:
Gyerektorna.hu Hálózat
Tulajdonosa: Bartuschek Mónika
Cím:1171 Budapest, Nyomdász utca 40.
E-mail: bamoka@gmail.com
Telefonszáma: +36 20 361 2929
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kapcsolatosan

bármilyen

