
Adatvédelmi tájékoztató 

 

Kérjük, hogy a pszichodramabudapest.hu honlap használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi 

Adatvédelmi tájékoztatót! 

A pszichodramabudapest.hu honlap üzemeltetője ezúton tájékoztatja a weboldal Felhasználóit a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseiről, valamint 

a Felhasználók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. 

 

1. Az Adatkezelő   

 

megnevezése: 
Almási Judit EV (a továbbiakban: Szolgáltató) 

címe: 
2051 Biatorbágy, Kakukkfű u.6. 

elérhetősége: 
almasi.judit.pd{kukac}gmail.com 

 

2. A kezelt személyes adatok köre 

 

Az Szolgáltató által bekért és a www.pszichodramabudapest.hu weboldal Felhasználói által önkéntesen, az 

adatkezelésről teljeskörűen tájékozott, határozott hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az 

Európai Parlement és az Európai Unió Tanácsa (EU) 2016/679, a személyes adatok védelméről szóló 

rendeletének, megfelelő módon kezeli. (ld. az Adatvédelmi tájékoztató 3. pontja). 

 

3.  Az adatkezelés jogalapja: 

 

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet)  

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

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv 

 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv 

 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV 

 

4. Az adatkezelés célja, tárolási módja és adattovábbítás 

 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. 

A Szolgáltató az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat a fenti célhoz kötötten tárolja. Az 

automatikusan rögzítésre kerülő adatok statisztikakészítésre is felhasználhatók. 

Az Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja 

fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől 

eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag a weboldal Felhasználójának előzetes, kifejezett 

hozzájárulása esetén lehetséges. 

Az adatok tárolási módja elektronikus. 

 

5. Az adattárolás időtartama: 

 

A Felhasználók által önkéntesen megadott adatokat az Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg az 

Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a Felhasználó nem él. (A Felhasználó önkéntes döntése 

alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül az Szolgáltató törli az adatokat. 

Amennyiben a Felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt 

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV


valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Szolgáltató valamennyi személyes 

adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti). 

 

6. A Felhasználó jogai, jogérvényesítési lehetőségei 

 

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). 

Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat 

kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek. 

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. 

 

7. Adatvédelmi incidens 

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

Az Szolgáltató biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, 

melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül az 

Szolgáltató/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az 

érintettet is. 

Szolgáltató az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges 

biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából. 

Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről. 

 

8. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége 

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett 

egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával 

elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot. A személyes adatok általunk történő kezelése módjának 

lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk a Felhasználók részére, illetve, amennyiben azt a 

jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően a Felhasználók hozzájárulását kérjük. 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu

