
EduYoga Stúdió Adatvédelmi Tájékoztató 

 

Közzététel: 2020. június 8. 

 

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette 
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános 
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági 
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

 

Az Adatkezelő adatai (továbbiakban, mint „Adatkezelő”) 

„EduYoga Stúdió” elnevezésű stúdió  

Cím: 1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/a.  

Üzemeltető: dr.Todorovics Krisztina 

Székhely, postacím: 1028 Budapest, Piszke  utca 29. II/3. 

Nyilvántartási szám: 52476015 

Honlap: www.eduyogastudio.hu 

E-mail: info@eduyogastudio.hu 

Telefonszám: +36305336429 

 

Az adatkezelés alanya - Érintett  

Aki személyesen vagy online formában a jógaórákon részt vesz, jógatanfolyamra, 
workshopra jelentkezik (Vendég) és a jógastúdió online felületeit használja, hírlevélre 
feliratkozik (Felhasználó). (továbbiakban egységesen, mint „Érintett”)  

 

Az adatkezelés elvei 

Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek 

megfelelően, az Érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az 

Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az Érintettek által megadott 

http://www.eduyogastudio.hu/
mailto:info@eduyogastudio.hu
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adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból.  A kezelt Személyes adatok 

köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. 

Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 

Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban 

meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. 

 

Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában 

megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és 

törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 

mértékben és ideig kezelhető.  Az adatkezelés célja elsősorban az Adatkezelő 

szolgáltatásainak nyújtása. Az adatkezelés célja a fentiek alapján: 

- Az Érintettel való kapcsolattartás, 

- Az Érintett külön hozzájárulása esetén hírlevél, reklám küldése email 

formájában, 

- egészségügyi állapot vonatkozásában: Érintett biztonságos gyakorlása, a 

jógagyakorlatok személyre szabása. 

Az adatok megadásával Érintett szavatolja, hogy a megadott adatok megfelelőek, 
pontosak és teljesek. 

Amennyiben az Érintett a www.eduyogastudio.hu  (továbbiakban: „honlap”) 
weboldalon meghirdetett órarendi órán kíván részt venni, jóga tanfolyamra kíván 
jelentkezni, a regisztráció során, online a honlapon, vagy a stúdióban személyesen az 
Adatkezelő személyes adatokat vesz fel az Érintettől fenti célok megvalósulása 
érdekében. A stúdióban, személyesen a Személyes adatok rögzítése papír alapon 
történik az erre rendszeresített regisztrációs lap kitöltésével. 

 

Kezelt adatok köre 

Az Adatkezelő kizárólag az Érintettek által megadott személyes adatokat kezeli. A 
kezelt adatok az alábbiak: 

Érintett:  

Vendég: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, egészségügyi állapot fent megjelölt 
célból, számlázási cím, 

Felhasználók: email cím, vezetéknév, keresztnév. 
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A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak 
minősülnek. 

A személyes adatok rögzítése regisztráció során történik. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a személyes adat 
kezelésének jogalapja minden esetben az Érintett hozzájárulása. Az adatkezelés 
minden esetben önkéntes. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. 

 

Adatkezelési esetek  

Jógaórán részvétel, jógatanfolyamra jelentkezés során kezelt adatok 

Kezelt adatok  Adatkezelés célja Megőrzési idő Az adatok 

megismerésére 

jogosultak köre 

Érintett neve,  

email címe, 

egészségügyi 

állapota, 

számlázási címe 

Kapcsolattartás, 

Érintett biztonsága, 

jógagyakorlatok 

személyre szabása 

 

Amíg az Érintett 

Személyes adatai 

törlését, 

korlátozását nem 

kéri/tiltja meg, 

hozzájárulás 

visszavonásáig 

Az Adatkezelő. A 

Szolgáltatást nyújtó 

munkatársak 

(jógaoktatók), 

Könyvelő, abban az 

esetben, 

amennyiben ez 

feltétlenül szükséges 

 

Hírlevélre feliratkozás során kezelt adatok 

Kezelt adatok  Adatkezelés célja Megőrzési idő Az adatok 

megismerésére 

jogosultak köre 

Felhasználó 

neve, email címe 

Kapcsolattartás, 

hírlevél küldés, 

Érintett időszakos 

tájékoztatása 

programokról, 

szolgáltatással 

kapcsolatos fontos 

információkról 

Hírlevélről való 

leiratkozást követő 

3 napig. A 

reklám/hírlevélről 

bármikor le lehet 

iratkozni. 

Adatkezelő 
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A személyes adatok tárolásának módja 

 
Adatkezelő az adatokat keletkezésük módjának megfelelően a következő szerint 
tárolja:  
 
- azokat az adatokat, amelyeket írásbeli nyilatkozat alapján kezel, a fentebb 
meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, zárt szekrényben illetve 
az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja, 

- azokat az adatokat, amelyek elektronikus nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás 
igénybevétele során keletkeztek, elektronikus formában tárolja a fentebb 
meghatározott időtartam alatt.  

 

Érintett jogai Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban 

A személyes adatkezelésben Érintett az Adatkezelőtől a fent megjelölt elérhetőségen 
az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak: 

- hozzáférést a személyes adatokhoz, 
- helyesbítést a tárolt személyes adatokon, 
- a személyes adatok törlését, 
- a személyes adatok kezelésének korlátozását, 
- tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen, 
- a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz 

(adathordozhatósághoz való jog), 
- amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, 

úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja. 
 

A fenti kérésekre Adatkezelőnek 30 napon belül az Érintett felé visszajelzést kell adni 
a kérés teljesítéséről vagy annak elutasításáról (ez esetben indoklással együtt). 
Amennyiben az Érintett nem ért egyet Adatkezelő válaszával vagy intézkedésével, 
akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint: 

- panasszal lehet fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint  

- jogsértés esetén az illetékes bírósághoz. 

 

 

 

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Adatfeldolgozók 

Adatfeldolgozók közreműködése a szolgáltatás nyújtása, illetve Adatkezelő gazdasági 

működésének támogatása miatt szükséges. 

Adatfeldolgozó Végzett tevékenység 

Jógastúdió munkatárs, jógaoktató Recepciós tevékenység, jógaóra és 

jógatanfolyam megtartása 

Könyvelő Könyvelési szolgáltatás 

 

Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az 

Adatkezelő a módosításról az Érintetteket a honlapon való közzététel 

(www.eduyogastudio.hu) útján értesíti. 

Budapest, 2020. június 8. 

 


