
Adatkezelési tájékoztató: 

 

Adatkezelő: Szabacsi Viktória E.V. cím: 1025 Budapest, Tömörkény utca 3/A,                                     

email cím: info@infraslimxrosehill.hu, telefonszám: +36707769783 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a nyilatkozattevővel a szolgáltatás teljesítése érdekében, 

számlázási kötelezettség teljesítése. 

Az adatkezelés időtartama: a nyilatkozattevő által igénybe vett utolsó edzés napját követő 5 évig, 

számlázási adatok tekintetében a számviteli törvényben meghatározott időtartam (8 év). 

Az adatkezelés jogalapja: A GDPR. 6. cikk. (1) bek. b) pontja (szerződés teljesítése) és c) pontja 

(jogszabályi kötelezettség teljesítése). 

Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám 

Az adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe, adattovábbítást nem végez. 

Az érintett jogai: 

Hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes 

adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az Érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt 

személyes adataihoz hozzáférni. Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, 

melyeket jelen tájékoztató tartalmaz. 

Helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését 

kérje. 

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő 

megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és 

ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy 

mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott. 

Korlátozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az 

adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi, az Adatkezelőnek már 

nincs szüksége az adatra de az Érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az Érintett a tiltakozási 

jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. 

Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték. 

Adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, 

széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik Adatkezelőnek továbbítsa 

(vagy továbbíttassa az adatkezelővel, ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti 

meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált 

módon történik. 

 

Tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy 

harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is). Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok 

küldése) és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az Érintett bármikor tiltakozhat. 



Jogorvoslati lehetőségek:  

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem 

nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért 

tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés 

esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölék. Ha az Adatkezelő az Érintett kérésének 

nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja. 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Az Érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott 

elérhetőségein gyakorolhatja.  

 

Az Érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: (06 1) 391-

1400, fax: (06 1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az 

Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat. 

 


