
Adatkezelési tájékoztató a Forest Napközi szolgáltatásainak igénybevételével 

kapcsolatos adatok kezeléséről 

 

  

Bevezetés 

  

A Napközi kiemelt figyelmet fordít a GDPR 5. cikkében foglalt valamennyi személyes 

adatok kezelésére vonatkozó elv érvényesülésére. Biztosítja az adatkezelés 

jogszerűségét, tisztességes és átlátható eljárását, melyek megismerhetőségét 

közérthető tájékoztatás útján támogatja. Az adatkezelés a kapcsolattartási célhoz 

kötött és a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kapcsolattartáshoz 

szükségszerűen kezelendő adatok körén nem terjeszkedik túl, szem előtt tartva az 

adattakarékosság elvét. Az adatkezelés folyamán mindvégig megteszi a Napközi a 

szükséges intézkedéseket az adatok pontossága, integritása és bizalmas jellegének 

megőrzése érdekében és figyelemmel van a korlátozott tárolhatóság 

követelményére. A Napközi felelős az adatvédelmi követelményeknek való 

megfelelésért. A Napközi automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az 

adatkezelés kapcsán. 

 

 

1. Az adatkezelő megnevezése  

  

Adatkezelő: Józsa Balázs egyéni vállalkozó; Székhely: 2092 Budakeszi, Arany János utca 5.; 

E-mail: jozsabazs@gmail.com; Telefon: +36706242293;   

 

2. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre  

  

személyes adat adatkezelés célja adatkezelés jogalapja 

név 

Az ügyfél azonosítása 

érdekében, 

kapcsolattartás 

érdekében, szerződés 

megkötésének 

érdekében, számlázás 

érdekében. 

hozzájárulás 

 

lakcím 

Az ügyfél azonosítása 

érdekében, 

kapcsolattartás 

érdekében, szerződés 

megkötésének 

érdekében, számlázás 

érdekében. 

email cím 

A kapcsolattartás 

érdekében, számlázás 

érdekében. 



telefonszám 
A kapcsolattartás 

érdekében. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja  

  

Az érintett hozzájárulása.  

 

5. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az 

érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére  

  

A személyes adatokat az érintett bocsátja az ADATKEZELŐ rendelkezésére. 

  

6. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

 

Az adatkezelő az adatok feldolgozása érdekében adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 

 

Az adatkezelő nem továbbít harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi 

szervezet részére személyes adatokat.  

 

7. A személyes adatok tárolásának ideje  

 

A Napközi bármely szolgáltatásának első igénybevételétől számított 2 év. 

 

8. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai  

  

8.1. Határidő  

  

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől 

számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a 

határidőbe nem számít bele.   

  

8.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok  

  

8.2.1. A hozzáféréshez való jog  

  

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az 

adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

megismerje azt, hogy  

• az adatkezelő 

o milyen személyes adatait; 

o milyen jogalapon; 

o milyen adatkezelési cél miatt; 

o mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

• az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz 

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait; 



• milyen forrásból származnak a személyes adatai; 

• az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, 

ideértve a profilalkotást is.  

 

8.2.2. A helyesbítéshez való jog  

 

Az adatok helyesbítése az adatkezelőtől kérhető. 

 

8.2.3. A tiltakozáshoz való jog  

  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az 

adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. 

Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  

  

8.2.4. A törléshez való jog, a hozzájárulás visszavonásának joga 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérelmezze az adatkezelőnél kezelt személyes adatai 

törlését teljes egészében vagy egyes adatokra vonatkozóan, ha álláspontja szerint 

• az adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték, 

• ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre, 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték.  

 

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőhöz tett 

nyilatkozatával bármikor visszavonhatja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását. 

Ebben az esetben az adatkezelő az érintett adatainak a kezelését a 8.1. pontban rögzített 

határidőben megszünteti.  

 

9. Jogorvoslathoz való jog  

  

Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai 

sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő 

felé a fent megadott elérhetőségek egyikén. Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz 

is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Postafiók: 9. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per 

elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti 



törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek 

felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek). 


