
ATLANTISZ	TRADICIONÁLIS	PRÁNANADI	ALAPÍTVÁNY	
ADATVÉDELMI	TÁJÉKOZTATÓ	

	
Az	 Atlantisz	 Tradicionális	 Pránanadi	 Alapítvány	 (Adatkezelő)	 által	 nyújtott	 szolgáltatásokhoz	
(Szolgáltatás)	 kapcsolódóan	 az	 alábbi	 szabályoknak	 (Szabályok)	 megfelelően	 végzi	 személyes	 és	
egyéb	adatok	kezelést	és	védelmét.	
	
A	 jelen	 Szabályok	 célja,	 hogy	 az	 Adatkezelő	 által	 nyújtott	 szolgáltatások	minden	 területén	minden	
egyén	számára	biztosítva	legyen,	hogy	jogait	és	alapvető	szabadságjogait,	különösen	a	magánélethez	
való	jogát	tiszteletben	tartsák	a	személyes	adatainak	gépi	feldolgozása	során	(adatvédelem).	
	
A	jelen	Szabályzat	célja,	hogy	rögzítse	az	Atlantisz	Tradicionális	Pránanadi	Alapítvány	(1142	Budapest,	
Dorozsma	köz	2.,	adószám:	18190120-1-42)	által	alkalmazott	adatvédelmi	és	adatkezelési	elveket	és	
az	Alapítvány	adatvédelmi	és	adatkezelési	politikáját.	
	
1.	Az	adatkezelés	elvei	
1.1.	 A	 Szabályok	 alkalmazása	 során	 érintett	 bármely	 meghatározott,	 személyes	 adat	 alapján	
azonosított	vagy	–	közvetlenül	vagy	közvetve	–	azonosítható	természetes	személy.	
1.2.	A	Szolgáltatás	üzemeltetésével	összefüggésben	gyűjtött	és	rögzített	személyes	adatok	kezelője	az	
Adatkezelő.	
1.3.	 Az	 Adatkezelés	 célja	 a	 weboldalon	 található	 adományozási	 lehetőség	 biztosítása,	 az	
adományjegy	 kiszolgálása,	 az	 adományozás	 és	 a	 fizetés	 dokumentálása,	 a	 számviteli	 kötelezettség	
teljesítése.	Az	adatkezelés	célja	továbbá	a	Felhasználó,	mint	adományozó	beazonosítása,	valamint	az	
adományjegy	kiállításának	teljesítése,	azzal	kapcsolatos	értesítések	kiküldésének,	a	számlakiállítás,	a	
fizetés	 lebonyolításának	 lehetősége,	 a	 Felhasználók	 nyilvántartása,	 egymástól	 való	
megkülönböztetése.	 Kezelt	 adatok:	 vezeték	 és	 keresztnév,	 telefonszám,	e-mail	 cím,	 az	 előzetes	
regisztráció	 során	megadott	 jelszó,	 a	 tranzakció	 száma,	 dátuma	 és	 időpontja.	 Az	 adatkezelés	 célja	
továbbá	a	vásárlói	regisztráció	során,	hogy	az	elérhető	Szolgáltatások	ténylegesen	igénybe	vehetőek	
legyenek,	 az	 igénybevevő	 által	megadott	 adatok	 egymáshoz	 rendelése	 által.	 Az	 adatkezelés	 célja	 a	
beléptetési	folyamat	során	történő	azonosításnál	a	tömegrendezvényen	résztvevő	látogatók	személyi	
biztonságának	megóvása.	
1.4.	 Az	 adatkezelés	 minden	 esetben	 önkéntes,	 személyes	 adatokat	 az	 Adatkezelő	 kizárólag	 az	
érintettek	által	választott	 szolgáltatás	céljából,	az	általuk	adott	hozzájárulásnak	megfelelően,	annak	
keretei	között	használja	fel.	Az	Adatkezelő	által	végzett	adatkezelés	jogalapja	az	érintettek	tájékozott	
hozzájárulása,	 amelyet	 a	 regisztráció	 során	 a	 regisztrációban	 való	 részvétellel,	 illetve	 a	 beléptetési	
folyamat	során	történő	azonosításnál	szintén	az	abban	való	részvétellel	adnak	meg.	
1.5.	 Az	 adatok	 tárolása	 magyarországi	 szervereken	 történik,	 harmadik	 országban	 lévő	 adatkezelő	
vagy	adatfeldolgozó	részére	nem	kerülnek	továbbításra.	Tevékenysége	során	az	Adatkezelő	technikai	
és	 szervezési	 intézkedésekkel,	 biztonsági	 eljárási	 szabályok	 kialakításával	 gondoskodik	 az	 adatok	
biztonságáról,	az	adat-	és	titokvédelmi	szabályok	érvényre	juttatásáról.	
1.6.	Az	Adatkezelő	úgy	 tervezi	meg	és	 hajtja	 végre	 az	 adatkezelési	műveleteket,	 hogy	biztosítsa	 az	
érintettek	magánszférájának	védelmét.	
1.7.	 Az	 Adatkezelő	 gondoskodik	 az	 adatok	 biztonságáról	 (jelszóval,	 vírusirtóval	 való	 védettség),	
megteszi	azokat	a	technikai	és	szervezési	 intézkedéseket	és	kialakítja	azokat	az	eljárási	szabályokat,	
amelyek	 az	 Info	 tv.,	 valamint	 az	 egyéb	 adat-	 és	 titokvédelmi	 szabályok	 érvényre	 juttatásához	
szükségesek.	
1.8.	Az	Adatkezelő,	valamint	a	szerverhálózat	üzemeltetője	az	adatokat	a	 legkorszerűbb	hardver-	és	
szoftvertámogatás	 mellett	 védi	 különösen	 a	 jogosulatlan	 hozzáféréstől,	 megváltoztatástól,	
továbbítástól,	 nyilvánosságra	 hozataltól,	 törléstől	 vagy	 megsemmisítéstől,	 valamint	 a	 véletlen	
megsemmisülés	és	sérülés	ellen,	ezzel	szolgálva	az	adatbiztonságot.	
1.9	Az	adatokat	megfelelő	intézkedésekkel	védi	az	Adatkezelő	különösen	a	jogosulatlan	hozzáférés,	a	
megváltoztatás,	 a	 továbbítás,	 a	 nyilvánosságra	 hozatal,	 a	 törlés	 vagy	 megsemmisítés,	 a	 véletlen	



megsemmisülés	és	sérülés,	az	alkalmazott	technika	megváltozásából	fakadó	hozzáférhetetlenné	válás	
ellen.	
1.10.	 Az	 Adatkezelő	 megfelelő	 technikai	 megoldással	 biztosítja,	 hogy	 a	 nyilvántartásokban	 tárolt	
adatok	közvetlenül	ne	legyenek	összekapcsolhatóak	és	az	érintetthez	rendelhetők.	
1.11.	A	személyes	adatokhoz	való	jogosulatlan	hozzáférés,	az	adatok	megváltoztatása	és	jogosulatlan	
nyilvánosságra-hozatala,	vagy	felhasználása	megakadályozása	érdekében	az	Adatkezelő	gondoskodik:	
-	megfelelő	informatikai,	műszaki	környezet	kialakításáról,	üzemeltetéséről,	
-	a	szolgáltatásnyújtásban	résztvevő	munkatársai	ellenőrzött	kiválasztásáról,	felügyeletéről,	
-	a	részletes	üzemeltetési,	kockázatkezelési	és	szolgáltatási	eljárásrendek	kiadásáról.	
1.12.	 A	 fentiek	 alapján	 szolgáltató	 biztosítja,	 hogy	 az	 általa	 kezelt	 adat	 a	 jogosult	 számára	
rendelkezésre	álljon,	hitelessége	és	hitelesítése	biztosított,	változatlansága	igazolható	legyen.	
1.13.	 Adatkezelő	 és	 annak	 tárhely-szolgáltatójának	 informatikai	 rendszere	 véd	 többek	 között	 a	
számítástechnikai	 csalás,	 a	 kémkedés,	 a	 számítógépvírusok,	 a	 spam-ek,	 a	 hack-ek	 és	 egyéb	
támadások	ellen.	
1.14.	 Az	 Adatkezelő	 által	 kezelt	 adatokat	 főszabály	 szerint	 csak	 az	 Adatkezelőnek	 a	 jelen	
Szabályokban	 meghatározott	 adatkezelési	 célok	 megvalósításában	 résztvevő	 munkavállalói	
ismerhetik	meg,	akiket	munkaszerződésük,	a	foglalkoztatásukra	vonatkozó	jogszabályi	rendelkezések,	
vagy	 az	 Adatkezelő	 utasítása	 alapján	 valamennyi,	 általuk	megismert	 adat	 tekintetében	 titoktartási	
kötelezettség	terhel.	
1.15.	Az	Adatkezelő	a	tevékenysége	során	az	adatkezeléssel	összefüggésben	nyújtott	szolgáltatással	
kapcsolatban	 kiküldött	 üzenetekben	 jogosult	 az	 ügyfelek	 részére	 –	 hozzájárulásuk	 alapján,	 mely	 a	
hírlevélre	 történő	 feliratkozás	 –	 rövid,	 tájékoztató	 jellegű,	 vagy	 marketing	 célú	 üzeneteket	 is	
elhelyezni.	Amennyiben	az	érintett	a	szolgáltatással	összefüggésben	megkapott	üzenetekben	foglalt	
marketingtartalom	 részére	 való	 továbbításával	 szemben	 tiltakozását	 bármikor	 írásos	 formában,	
azonosíthatóan	eljuttatja	az	Adatkezelőhöz,	az	Adatkezelő	ezen	tiltakozó	érintett	részére	a	tiltakozás	
kézhezvételét	követően	nem	jogosult	a	Szolgáltatás	nyújtásával	összefüggésben	küldött	üzenetekben	
marketingtartalmat	 elhelyezni.	 Kizárólag	 marketingtartalmú	 üzeneteket	 az	 Adatkezelő	 csak	 az	
érintett	előzetes,	kifejezett	hozzájárulása	esetén	jogosult	az	érintett	részére	elküldeni.	
1.16.	 Az	 Adatkezelő	 által	 végzett	 adatkezeléssel	 érintettek	 az	 Adatkezelőnek	 megküldött	 írásos	
üzenettel	 bármikor	 kezdeményezhetik	 az	 általa	 végzett	 adatkezeléshez	 megadott	 hozzájárulásuk	
visszavonását,	 illetőleg	 hozzájárulásukat	 egyes	 adatokra	 vagy	 adatkezelési	 műveletekre	
korlátozhatják.	Jogosultak	továbbá	a	személyes	adataik	kezelése	ellen	az	információs	önrendelkezési	
jogról	 és	 az	 információszabadságról	 szóló	 2011.	 évi	 CXII.	 törvény	 által	 meghatározott	 esetekben	
tiltakozni.	Az	Adatkezelő	felhívja	ugyanakkor	az	ügyfelek	figyelmét,	hogy	amennyiben	a	Szolgáltatás	
nyújtásához	 szükséges	 minimális	 adatok	 törléséért	 folyamodnak,	 úgy	 nem	 áll	 módjában	 a	
Szolgáltatást	ezen	ügyfelek	részére	a	továbbiakban	nyújtani.	Ebben	az	esetben	az	Adatkezelő	jogosult	
az	ilyen	ügyféllel	létrejött	jogviszonyt	egyoldalúan,	azonnali	hatállyal	felmondani.	
1.17.	 Az	 Adatkezelő	 az	 ügyfelektől	 gyűjtött	 adatokat	 statisztikai	 célokra	 anonimizált	módon	 –	 azaz	
akként,	 hogy	 azok	 kapcsolata	 az	 ügyféllel	 nem	 állítható	 helyre	 –	 az	 irányadó	 jogszabályi	
rendelkezéseknek	 megfelelően	 felhasználja	 és	 azokat	 jogosult	 nyilvánosságra	 hozni,	 valamint	
harmadik	személyek	számára	továbbítani.	
	
2.	Megfelelés	a	jogszabályoknak	
2.1.	Az	Adatkezelő	az	ügyfelek	személyes	és	egyéb	adatait	bizalmasan,	a	hatályos	magyar	jogszabályi	
előírásokkal	összhangban	kezeli.	
2.2.	Az	Adatkezelő	adatvédelmi	politikája	megfelel	az	alkalmazandó	hatályos	magyar	jogszabályoknak	
és	fontosabb	nemzetközi	ajánlásoknak,	különös	tekintettel	az	alábbiakra:	
(i)	 a	 jelen	 Szabályokban	 alkalmazott	 kifejezések	 tartalma	 megegyezik	 azoknak	 az	 információs	
önrendelkezési	 jogról	 és	 az	 információszabadságról	 szóló	 2011.	 évi	 CXII.	 törvény	 értelmező	
rendelkezéseiben	(3.	§)	rögzített	tartalmával;	
(ii)	az	egyének	védelméről	a	személyes	adatok	gépi	 feldolgozása	során	Strasbourgban,	1981.	 január	
28-án	kelt	Egyezmény	kihirdetéséről	szóló	1998.	évi	VI.	törvénynek;	



(iii)	az	elektronikus	kereskedelmi	szolgáltatások,	valamint	az	 információs	 társadalommal	összefüggő	
szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	szóló	2001.	évi	CVIII.	törvénynek.	
2.3.	 Az	 Adatkezelő	 fenntartja	 a	 jogát,	 és	 egyben	 kötelezettséget	 vállal	 arra,	 hogy	 adatvédelmi	
politikáját	 és	 egyben	 jelen	 Szabályok	 tartalmát	 a	mindenkor	hatályos	 jogszabályi	 rendelkezéseknek	
megfelelően,	továbbá	a	Szolgáltatás	változása	esetén	annak	megfelelően,	egyoldalúan	módosítsa.	Az	
adatvédelmi	 politika	 bármilyen	 változásáról	 az	 Adatkezelő	 az	 ügyfeleket	 a	 változással	 egyidejűleg	
értesíti	a	www.szeretetmeditacio.hu	honlapon.	
3.	Ügyfél	regisztráció	
3.1.	 Az	 Adatkezelő	 egyes	 Szolgáltatásainak	 igényfelméréséhez	 az	 ügyfeleknek	 regisztrálniuk	
lehetséges	az	Adatkezelő	honlapján.	Ennek	során	az	ügyfeleknek	a	következő	személyes	adatokat	kell	
közölniük	(Regisztrációs	adatok):		
név,	e-mail	cím,	telefonszám.	
A	 személyes	 adatokra	 vonatkozó	 adatkezelés	 célja	 a	 tájékoztató	 jellegű,	 vagy	 marketing	 célú	
üzenetek	küldése.		
3.2.	 Az	 Adatkezelő	 tájékoztatja	 az	 érintetteket,	 hogy	 a	 Szolgáltatás	 teljesítése	 érdekében	 a	
regisztráció	során	gyűjtött	személyes	adatok	továbbítása,	adatkezelések	összekapcsolása	szükségessé	
válhat	előre	meghatározott	és	a	jelen	Szabályok	mellékletében	meghatározott	személyek	részére.	
3.3.	Az	adattovábbítás,	adatkezelés	összekapcsolása	során	az	Adatkezelő	az	adatbiztonság	teljes	körű	
figyelembe	 vétele	 mellett	 jár	 el,	 és	 meggyőződik	 arról,	 hogy	 azon	 személyek,	 akik	 számára	 az	
adattovábbítás	történik,	az	adatokat	megfelelő	biztonsági	feltételek	mellett	kezelik.	
3.4.	 Az	 Adatkezelő	 a	 jelen	 Szabályok	 mellékletében	 felsorolt	 személyek	 részére	 is	 csak	 a	
meghatározott	Szolgáltatás	teljesítéséhez	feltétlenül	szükséges	esetben,	és	csak	az	ehhez	szükséges	
adatokat	továbbíthatja.	
3.5.	Az	ügyfél	(érintett)	a	regisztrációval	hozzájárulását	adja	személyes	adatainak	ingyenes	tárolására,	
valamint	 a	 jelen	 Szabályoknak	 (adatvédelmi	 politikának)	 megfelelő	 kezelésére.	 Az	 Adatkezelő	 az	
általa	kezelt	Regisztrációs	adatokat	megőrzi,	és	kizárólag	az	ügyfél	erre	irányuló	kérése	esetén	törli.	
	
4.	Azonosítás	a	beléptetési	folyamat	során	
4.1.	 Az	 Adatkezelő	 által	 lebonyolításra	 kerülő	 rendezvény	 helyszínén	 történő	 regisztráció	 (azaz	
belépésre	 jogosító	 pecsétnek	 a	 beléptetési	 folyamat	 során	meghatározott	 természetes	 személyhez	
történő	rendelése)	során	az	Adatkezelő	a	személyazonosság	fényképes	személyazonosító	okmánnyal	
történő	igazolását	kéri.	Ennek	keretében	az	Adatkezelő	a	személyazonosító	okmányban	az	érintettről	
rögzített	 adatokat	 leolvassa,	 a	 regisztrációs	 felületen	 rögzíti,	 illetve	 egyezteti,	 tárolja	 és	 kezeli.	
Amennyiben	 az	 Adatkezelő	 rendezvényére	 belépni	 kívánó	 személy	 az	 előző	 mondatban	 írt	
adatkezeléshez	 a	 hozzájárulását	 nem	 adja	 meg	 vagy	 visszavonja,	 úgy	 az	 Adatkezelő	 jogosult	 az	
adományjegyet	érvényteleníteni	és	a	belépést	a	rendezvényre	megtagadni.		
4.2.	 Az	 azonosítás	 során	 gyűjtött	 személyes	 adatokat	 az	 Adatkezelő	 semmilyen	 esetben	 sem	
továbbítja,	 teszi	 hozzáférhetővé	 harmadik	 fél	 számára,	 vagy	 kapcsolja	 össze	más	 adatkezeléssel	 az	
érintett	kifejezett	beleegyezése	nélkül.	Az	Adatkezelő	ugyanakkor	tájékoztatja	az	érintetteket,	hogy	a	
Szolgáltatás	teljesítése	érdekében	az	adatok	továbbítása,	adatkezelések	összekapcsolása	szükségessé	
válhat	előre	meghatározott	és	a	jelen	Szabályok	mellékletében	meghatározott	személyek	részére.	
4.3.	Az	adattovábbítás,	adatkezelés	összekapcsolása	során	az	Adatkezelő	az	adatbiztonság	teljes	körű	
figyelembe	 vétele	 mellett	 jár	 el,	 és	 meggyőződik	 arról,	 hogy	 azon	 személyek,	 akik	 számára	 az	
adattovábbítás	történik,	az	adatokat	megfelelő	biztonsági	feltételek	mellett	kezelik.	
4.4.	 Az	 Adatkezelő	 a	 jelen	 Szabályok	 mellékletében	 felsorolt	 személyek	 részére	 is	 csak	 a	
meghatározott	Szolgáltatás	teljesítéséhez	feltétlenül	szükséges	esetben,	és	csak	az	ehhez	szükséges	
adatokat	továbbíthatja.	
4.5.	 Az	 ügyfél	 (érintett)	 a	 regisztrációval	 hozzájárulását	 adja	 személyes	 adatainak	 ingyenes	 és	
határozatlan	 idejű	 tárolására,	 valamint	 a	 jelen	 Szabályoknak	 (adatvédelmi	 politikának)	 megfelelő	
kezelésére.	 A	 Személyazonosító	 Adatokat	 az	 Adatkezelő	 azon	 rendezvény	 hivatalos	 zárását	 követő	
hetvenkettő	 óra	 elteltével	 törli,	 ahol	 azok	 rögzítésre	 kerültek,	 kivéve	 azt	 az	 esetet,	 ha	 visszaélés	
megalapozott	 gyanúja	 merül	 fel,	 vagy	 a	 rendezvényen	 a	 résztvevők	 életét,	 testi	 épségét	 vagy	



egészségét	 sértő,	 fenyegető	 vagy	 veszélyeztető	 cselekmény	 valósul	 meg,	 amely	 esetekben	 a	
Személyazonosító	Adatokat	 az	 Adatkezelő	 legfeljebb	 egy	 évig,	 illetve	 hatóság	 kötelezése	 esetén	 az	
abban	meghatározott	időtartamra	megőrzi.	
	
5.	Értesítések,	reklámok	
5.1.	Az	Adatkezelő	a	honlapján	regisztráló	ügyfeleivel	(„Ügyfél”)	emailben,	telefonon	vagy	SMS	útján	
lép	közvetlenül	kapcsolatba.	Az	Adatkezelő	az	Ügyfélnek	a	Szolgáltatás	igénybevételével	összefüggő,	
a	Szolgáltatás	igénybevétele	érdekében	felmerülő	információkat	tartalmazó	üzenetet	küldhet,	kivéve	
az	 1.15.	 pontban	 foglaltakat.	 Az	 Adatkezelő	 küldhet	 továbbá	 az	 általa	 rendezett	 eseményekkel	
kapcsolatos	 híreket,	 hírleveleket,	 reklámokat,	 promóciós	 ajánlatokat,	 valamint	 felhasználhatja	 az	
adatokat	marketingcélú	kutatásokhoz	és	felmérésekhez.	Ezen	túlmenően	az	Adatkezelő	az	Ügyfelet	a	
további	információkról	a	www.szeretetmeditacio.hu	alatti	honlapján	tájékoztatja.	
5.2.	 Az	 1.15.	 pontban	 foglaltakra	 is	 figyelemmel	 az	 Adatkezelő	 reklámnak	minősülő	 üzeneteket	 az	
Ügyfél	 részére	 kizárólag	 az	 Ügyfél	 előzetes	 hozzájárulásával	 küld,	 világosan	 és	 egyértelműen	
azonosítható	 formában.	 A	 vonatkozó	 jogszabályi	 előírásoknak	 megfelelően	 az	 Adatkezelő	
nyilvántartást	vezet	azon	személyekről,	akik	 írásban	bejelentették,	hogy	részükre	reklámüzenetek	 is	
továbbíthatóak.	 A	 nyilvántartásban	 nem	 szereplő	 személyek	 részére	 az	 Adatkezelő	 nem	 küld	
reklámot.	 A	 nyilvántartást	 az	 Adatkezelő	 harmadik	 fél	 számára	 kizárólag	 az	 igénybevevő	 ügyfél	
(érintett)	előzetes	hozzájárulásával	adja	át,	figyelemmel	a	3.2.	pontban	foglaltakra,	amely	esetben	az	
adat	továbbítható.	
5.3.	 Amennyiben	 az	 Ügyfél	 nem	 kíván	 a	 jövőben	 reklámnak	 minősülő	 üzeneteket	 kapni,	 ezt	
lemondhatja	az	Adatkezelőnél	a	www.szeretetmeditacio.hu	honlapon	vagy	a	hírlevelekben	 felkínált	
lehetőség	igénybevételével,	valamint	személyesen	az	Adatkezelő	székhelyén.	
	
6.	Az	érintettek	jogai	
6.1.	 Az	 érintett	 kérelmezheti	 a	 Szolgáltatónál,	 hogy	 az	 adjon	 tájékoztatást	 személyes	 adatai	
kezeléséről,	 kérheti	 személyes	 adatainak	 helyesbítését,	 valamint	 kérheti	 személyes	 adatainak	 –	 a	
kötelező	adatkezelés	kivételével	–	törlését	vagy	zárolását.	
6.2.	Az	érintett	kérelmére	az	Adatkezelő	tájékoztatást	ad	az	érintett	általa	kezelt,	illetve	az	általa	vagy	
rendelkezése	 szerint	 megbízott	 adatfeldolgozó	 által	 feldolgozott	 adatairól,	 azok	 forrásáról,	 az	
adatkezelés	 céljáról,	 jogalapjáról,	 időtartamáról,	 az	 adatfeldolgozó	 nevéről,	 címéről	 és	 az	
adatkezeléssel	összefüggő	tevékenységéről,	az	adatvédelmi	incidens	körülményeiről,	hatásairól	és	az	
elhárítására	megtett	intézkedésekről,	továbbá	–	az	érintett	személyes	adatainak	továbbítása	esetén	–	
az	adattovábbítás	jogalapjáról	és	címzettjéről.	
6.3.	Az	adatkezelő	-	ha	belső	adatvédelmi	felelőssel	rendelkezik,	a	belső	adatvédelmi	felelős	útján	-	az	
adatvédelmi	 incidenssel	 kapcsolatos	 intézkedések	 ellenőrzése,	 valamint	 az	 érintett	 tájékoztatása	
céljából	nyilvántartást	vezet,	amely	 tartalmazza	az	érintett	 személyes	adatok	körét,	az	adatvédelmi	
incidenssel	érintettek	körét	és	számát,	az	adatvédelmi	incidens	időpontját,	körülményeit,	hatásait	és	
az	elhárítására	megtett	intézkedéseket,	valamint	az	adatkezelést	előíró	jogszabályban	meghatározott	
egyéb	adatokat.	
6.4.	Az	adatkezelő	az	adattovábbítás	jogszerűségének	ellenőrzése,	valamint	az	érintett	tájékoztatása	
céljából	 adattovábbítási	 nyilvántartást	 vezet,	 amely	 tartalmazza	 az	 általa	 kezelt	 személyes	 adatok	
továbbításának	időpontját,	az	adattovábbítás	jogalapját	és	címzettjét,	a	továbbított	személyes	adatok	
körének	 meghatározását,	 valamint	 az	 adatkezelést	 előíró	 jogszabályban	 meghatározott	 egyéb	
adatokat.	
6.5.	Felhasználó	kérelmére	Szolgáltató	tájékoztatást	ad	az	általa	kezelt	adatokról,	azok	forrásáról,	az	
adatkezelés	 céljáról,	 jogalapjáról,	 időtartamáról,	 az	 esetleges	 adatfeldolgozó	nevéről,	 címéről	 és	 az	
adatkezeléssel	 összefüggő	 tevékenységéről,	 továbbá	 -	 az	 érintett	 személyes	 adatainak	 továbbítása	
esetén	-	az	adattovábbítás	jogalapjáról	és	címzettjéről.	Szolgáltató	a	kérelem	benyújtásától	számított	
legrövidebb	 idő	alatt,	 legfeljebb	azonban	25	napon	belül	 írásban,	közérthető	 formában	adja	meg	a	
tájékoztatást.	A	tájékoztatás	ingyenes.	



6.6.	 Szolgáltató,	 amennyiben	 a	 személyes	 adat	 a	 valóságnak	 nem	 felel	 meg,	 és	 a	 valóságnak	
megfelelő	személyes	adat	az	adatkezelő	rendelkezésére	áll,	a	személyes	adatot	helyesbíti.	
6.7.	 Törlés	 helyett	 Szolgáltató	 zárolja	 a	 személyes	 adatot,	 ha	 a	 Felhasználó	 ezt	 kéri,	 vagy	 ha	 a	
rendelkezésére	 álló	 információk	 alapján	 feltételezhető,	 hogy	 a	 törlés	 sértené	 a	 Felhasználó	 jogos	
érdekeit.	A	zárolt	 személyes	adat	kizárólag	addig	kezelhető,	ameddig	 fennáll	az	az	adatkezelési	cél,	
amely	a	személyes	adat	törlését	kizárta.	
6.8.	 Szolgáltató	 törli	 a	 személyes	 adatot,	 ha	 kezelése	 jogellenes,	 a	 Felhasználó	 kéri,	 a	 kezelt	 adat	
hiányos	 vagy	 téves	 -	 és	 ez	 az	 állapot	 jogszerűen	nem	orvosolható	 -	 feltéve,	 hogy	 a	 törlést	 törvény	
nem	zárja	ki,	az	adatkezelés	célja	megszűnt,	vagy	az	adatok	tárolásának	törvényben	meghatározott	
határideje	 lejárt,	 azt	 a	 bíróság	 vagy	 a	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	 Információszabadság	 Hatóság	
elrendelte.	
6.9.	Az	adatkezelő	megjelöli	az	általa	kezelt	személyes	adatot,	ha	az	érintett	vitatja	annak	helyességét	
vagy	 pontosságát,	 de	 a	 vitatott	 személyes	 adat	 helytelensége	 vagy	 pontatlansága	 nem	 állapítható	
meg	egyértelműen.	
6.10.	A	helyesbítésről,	a	zárolásról,	a	megjelölésről	és	a	 törlésről	az	érintettet,	 továbbá	mindazokat	
értesíteni	kell,	akiknek	korábban	az	adatot	adatkezelés	céljára	továbbították.	Az	értesítés	mellőzhető,	
ha	ez	az	adatkezelés	céljára	való	tekintettel	az	érintett	jogos	érdekét	nem	sérti.	
6.11.	 Ha	 az	 adatkezelő	 az	 érintett	 helyesbítés,	 zárolás	 vagy	 törlés	 iránti	 kérelmét	 nem	 teljesíti,	 a	
kérelem	 kézhezvételét	 követő	 25	 napon	 belül	 írásban	 közli	 a	 helyesbítés,	 zárolás	 vagy	 törlés	 iránti	
kérelem	 elutasításának	 ténybeli	 és	 jogi	 indokait.	 A	 helyesbítés,	 törlés	 vagy	 zárolás	 iránti	 kérelem	
elutasítása	 esetén	 az	 adatkezelő	 tájékoztatja	 az	 érintettet	 a	 bírósági	 jogorvoslat,	 továbbá	 a	
Hatósághoz	fordulás	lehetőségéről.	
	
7.	Tájékoztatás	és	jogorvoslati	lehetőségek	
7.1.	 Amennyiben	 az	 ügyfélnek	 a	 jelen	 Szabályokban	 foglaltakon	 túlmenően	 további	 kérdése,	
észrevétele	merülne	fel,	úgy	az	Adatkezelő	arra	kéri,	lépjen	vele	kapcsolatba	az	alábbi	email-címen:	
info@szeretetmeditacio.hu	
7.2.	Az	ügyfél	bármikor	tájékoztatást	kérhet	személyes	adatai	kezeléséről.	Kérelmére	az	Adatkezelő	
minden	 esetben	 részletes	 tájékoztatást	 nyújt	 az	 ügyfél	 (érintett)	 általa	 kezelt,	 illetve	 az	 általa	
megbízott	 adatfeldolgozó	 által	 feldolgozott	 adatairól,	 azok	 forrásáról,	 az	 adatkezelés	 céljáról,	
jogalapjáról,	 időtartamáról,	 az	 adatfeldolgozó	 nevéről,	 címéről	 és	 az	 adatkezeléssel	 összefüggő	
tevékenységéről,	továbbá	–	az	érintett	személyes	adatainak	továbbítása	esetén	–	az	adattovábbítás	
jogalapjáról	 és	 címzettjéről.	 A	 tájékoztatást	 az	 Adatkezelő	 a	 kérelem	 benyújtásától	 számított	
legrövidebb	idő	alatt,	 legfeljebb	azonban	harminc	napon	belül	 írásban,	közérthetően,	az	ügyfél	által	
megadott	 elérhetőségre	 címezve	 (postacím)	 adja	 meg,	 feltéve,	 hogy	 az	 ügyfél	 kérelmében	 ilyen	
elérhetőséget	megadott.	 Ennek	hiányában	 az	Adatkezelő	 részére	 irányadó	harminc	napos	határidő	
csak	akkor	 tekinthető	 lejártnak,	amikor	az	ügyfél	az	elérhetőségét	az	Adatkezelő	részére	 igazolható	
módon	megadja.	
7.3.	 Az	 ügyfél	 bármikor	 kérheti	 továbbá	 személyes	 adatainak	 helyesbítését,	 valamint	 –	 a	
jogszabályban	elrendelt	adatkezelések	kivételével	–	törlését.	
7.4.	Ha	a	személyes	adat	a	valóságnak	nem	felel	meg,	és	a	valóságnak	megfelelő	személyes	adat	az	
Adatkezelő	rendelkezésére	áll,	a	személyes	adatot	az	Adatkezelő	helyesbíti.	
7.5.	Az	Adatkezelő	tájékoztatja	az	ügyfeleket,	hogy	köteles	az	adataik	törlésére	az	alábbi	esetekben:	
(i)	ha	az	adatok	kezelése	jogellenes;	
(ii)	ha	az	ügyfél	(érintett)	kéri;	
(iii)	ha	az	adatok	hiányosak	vagy	tévesek,	és	ez	az	állapot	jogszerűen	nem	korrigálható;	
(iv)	ha	az	adatkezelés	célja	megszűnt;	
(v)	ha	azt	a	bíróság	vagy	a	Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóság	elrendelte.	
Törlés	 helyett	 az	 Adatkezelő	 zárolja	 a	 személyes	 adatot,	 ha	 az	 érintett	 ezt	 kéri,	 vagy	 ha	 a	
rendelkezésére	 álló	 információk	 alapján	 feltételezhető,	 hogy	 a	 törlés	 sértené	 az	 érintett	 jogos	
érdekeit.	Az	 így	zárolt	személyes	adat	kizárólag	addig	kezelhető,	ameddig	fennáll	az	az	adatkezelési	
cél,	amely	a	személyes	adat	törlését	kizárta.	Az	Adatkezelő	tájékoztatja	az	ügyfelet	ugyanakkor,	hogy	



az	adatainak	törlése	esetén	nem	áll	módjában	a	Szolgáltatását	az	adott	ügyfél	részére	a	továbbiakban	
nyújtani.	
7.6.	 Az	 Adatkezelő	 megjelöli	 az	 általa	 kezelt	 személyes	 adatot,	 ha	 az	 érintett	 vitatja	 annak	
helyességét	 vagy	pontosságát,	 de	a	 vitatott	 személyes	 adat	helytelensége	 vagy	pontatlansága	nem	
állapítható	meg	egyértelműen.	
7.7.	 Az	 ügyfél	 az	 alkalmazandó	 jogszabályi	 rendelkezéseknek	 megfelelően	 tiltakozhat	 személyes	
adatának	 kezelése	 ellen.	 Tiltakozását	 –	 az	 adatkezelés	 egyidejű	 felfüggesztésével	 –	 a	 kérelem	
benyújtásától	 számított	 legrövidebb	 időn	 belül,	 de	 legfeljebb	 tizenöt	 nap	 alatt	 az	 Adatkezelő	
megvizsgálja,	 és	 annak	 eredményéről	 az	 ügyfelet	 írásban	 tájékoztatja	 az	 ügyfél	 által	 megadott	
elérhetőségre	(postacím)	címezve,	feltéve,	hogy	az	ügyfél	kérelmében	ilyen	elérhetőséget	megadott.	
Ennek	 hiányában	 az	 Adatkezelő	 részére	 irányadó	 tizenöt	 napos	 határidő	 csak	 akkor	 tekinthető	
lejártnak,	 amikor	 az	 ügyfél	 az	 elérhetőségét	 az	 Adatkezelő	 részére	 igazolható	 módon	 megadja.	
Amennyiben	 a	 tiltakozás	 indokolt,	 az	 adatkezelést	 –	 beleértve	 a	 további	 adatfelvételt	 és	
adattovábbítást	 is	 –	 az	 Adatkezelő	 megszünteti,	 és	 az	 adatokat	 zárolja,	 valamint	 a	 tiltakozásról,	
illetőleg	az	annak	alapján	tett	intézkedésekről	mindazokat	értesíti,	akik	részére	a	tiltakozással	érintett	
személyes	adatot	korábban	továbbította,	és	akik	kötelesek	intézkedni	a	tiltakozási	jog	érvényesítése	
érdekében.	Amennyiben	az	Adatkezelőnek	a	tiltakozása	alapján	meghozott	döntésével	az	ügyfél	nem	
ért	egyet,	úgy	annak	közlésétől	számított	harminc	napon	belül	bírósághoz	fordulhat.	
7.8.	Az	ügyfél	 személyes	 adatainak	 kezelésével	 kapcsolatos	 jogainak	megsértése	esetén	bírósághoz	
fordulhat.	A	bíróság	az	ügyben	soron	kívül	jár	el.	A	per	az	ügyfél	választása	szerint	megindítható	mind	
az	Adatkezelő	székhelye,	mind	az	ügyfél	(érintett)	lakóhelye	(tartózkodási	helye)	szerinti	bíróság	előtt	
is.	
7.9.	Felhasználó	tiltakozhat	személyes	adatának	kezelése	ellen,	ha	
-	 a	 személyes	 adatok	 kezelése	 vagy	 továbbítása	 kizárólag	 az	 Szolgáltatóra	 vonatkozó	 jogi	
kötelezettség	teljesítéséhez,	vagy	az	Szolgáltató,	adatátvevő	vagy	harmadik	személy	jogos	érdekének	
érvényesítéséhez	szükséges,	kivéve,	ha	az	adatkezelést	törvény	rendelte	el;	
-	a	személyes	adat	felhasználása	vagy	továbbítása	közvetlen	üzletszerzés,	közvélemény-kutatás	vagy	
tudományos	kutatás	céljára	történik;	
-	törvényben	meghatározott	egyéb	esetben.	
7.10.	Szolgáltató	a	tiltakozást	a	kérelem	benyújtásától	számított	legrövidebb	időn	belül,	de	legfeljebb	
15	 nap	 alatt	 megvizsgálja,	 annak	 megalapozottsága	 kérdésében	 döntést	 hoz,	 és	 döntéséről	 a	
kérelmezőt	 írásban	 tájékoztatja.	 Ha	 az	 Szolgáltató	 az	 érintett	 tiltakozásának	 megalapozottságát	
megállapítja,	az	adatkezelést	-	beleértve	a	további	adatfelvételt	és	adattovábbítást	is	-	megszünteti,	
és	az	adatokat	zárolja,	valamint	a	tiltakozásról,	továbbá	az	annak	alapján	tett	intézkedésekről	értesíti	
mindazokat,	 akik	 részére	 a	 tiltakozással	 érintett	 személyes	 adatot	 korábban	 továbbította,	 és	 akik	
kötelesek	intézkedni	a	tiltakozási	jog	érvényesítése	érdekében.	
7.11.	 Amennyiben	 a	 Felhasználó	 Szolgáltatónak	 a	meghozott	 döntésével	 nem	 ért	 egyet,	 az	 ellen	 -	
annak	közlésétől	számított	30	napon	belül	-	bírósághoz	fordulhat.	A	bíróság	soron	kívül	jár	el.	
7.12.	 Az	 adatkezelő	 esetleges	 jogsértése	 ellen	 panasszal	 a	 Nemzeti	 Adatvédelmi	 és	
Információszabadság	Hatóságnál	lehet	élni:		
Nemzeti	Adatvédelmi	és	Információszabadság	Hatóság	
1125	Budapest,	Szilágyi	Erzsébet	fasor	22/C.	
Levelezési	cím:	1530	Budapest,	Postafiók:	5.	
Telefon:	+36	-1-391-1400	
Fax:	+36-1-391-1410	
E-mail:	ugyfelszolgalat@naih.hu	

	
8.	Bírósági	jogérvényesítés	 	
8.1.	 Azt,	 hogy	 az	 adatkezelés	 a	 jogszabályban	 foglaltaknak	 megfelel,	 az	 adatkezelő	 köteles	
bizonyítani.	Az	adattovábbítás	jogszerűségét	az	adatátvevő	köteles	bizonyítani.	
8.2.	 A	 per	 elbírálása	 a	 törvényszék	 hatáskörébe	 tartozik.	 A	 per	 -	 az	 érintett	 választása	 szerint	 -	 az	
érintett	lakóhelye	vagy	tartózkodási	helye	szerinti	törvényszék	előtt	is	megindítható.	



8.3.	 A	 perben	 fél	 lehet	 az	 is,	 akinek	 egyébként	 nincs	 perbeli	 jogképessége.	 A	 perbe	 a	 Hatóság	 az	
érintett	pernyertessége	érdekében	beavatkozhat.	
8.4.	 Ha	 a	 bíróság	 a	 kérelemnek	 helyt	 ad,	 az	 adatkezelőt	 a	 tájékoztatás	 megadására,	 az	 adat	
helyesbítésére,	 zárolására,	 törlésére,	 az	 automatizált	 adatfeldolgozással	 hozott	 döntés	
megsemmisítésére,	az	érintett	tiltakozási	jogának	figyelembevételére,	illetve	az	adatátvevő	által	kért	
adat	kiadására	kötelezi.	
8.5.	 Ha	 a	 bíróság	 az	 adatátvevő	 kérelmét	 elutasítja,	 az	 adatkezelő	 köteles	 az	 érintett	 személyes	
adatát	az	ítélet	közlésétől	számított	3	napon	belül	törölni.	Az	adatkezelő	köteles	az	adatokat	akkor	is	
törölni,	ha	az	adatátvevő	a	meghatározott	határidőn	belül	nem	fordul	bírósághoz.	
8.6.	 A	 bíróság	 elrendelheti	 ítéletének	 -	 az	 adatkezelő	 azonosító	 adatainak	 közzétételével	 történő	 -	
nyilvánosságra	 hozatalát,	 ha	 azt	 az	 adatvédelem	 érdekei	 és	 nagyobb	 számú	 érintett	 védett	 jogai	
megkövetelik.	
	
9.	Kártérítés	és	sérelemdíj	
9.1.	 Ha	 az	 adatkezelő	 az	 érintett	 adatainak	 jogellenes	 kezelésével	 vagy	 az	 adatbiztonság	
követelményeinek	megszegésével	az	érintett	személyiségi	jogát	megsérti,	az	érintett	az	adatkezelőtől	
sérelemdíjat	követelhet.	
9.2.	Az	érintettel	szemben	az	adatkezelő	felel	az	adatfeldolgozó	által	okozott	kárért	és	az	adatkezelő	
köteles	megfizetni	az	érintettnek	az	adatfeldolgozó	által	okozott	 személyiségi	 jogsértés	esetén	 járó	
sérelemdíjat	 is.	 Az	 adatkezelő	 mentesül	 az	 okozott	 kárért	 való	 felelősség	 és	 a	 sérelemdíj	
megfizetésének	kötelezettsége	alól,	ha	bizonyítja,	hogy	a	kárt	vagy	az	érintett	személyiségi	 jogának	
sérelmét	az	adatkezelés	körén	kívül	eső	elháríthatatlan	ok	idézte	elő.	
9.3.	 Nem	 kell	 megtéríteni	 a	 kárt	 és	 nem	 követelhető	 a	 sérelemdíj	 annyiban,	 amennyiben	 a	 kár	 a	
károsult	 vagy	 a	 személyiségi	 jog	 megsértésével	 okozott	 jogsérelem	 az	 érintett	 szándékos	 vagy	
súlyosan	gondatlan	magatartásából	származott.	
	
	
	


