
Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató 

 

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse Joó Judit egyéni vállalkozó (a 

továbbiakban Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési 

elveket. 

Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztató az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS (EU) 2016/679 általános adatvédelmi GDPR rendelete szerint 

készült. 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkező önkéntes hozzájárulása a 1992. évi 

LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint a 2011. évi 

CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A hozzájárulást 

az érintett a honlap és a szolgáltatás használatával, valamint a honlapon az 

adatkezelési nyilatkozat megismerésének és elfogadásának kattintásával 

adhatja meg. 

Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi 

jogszabályokkal és törvénnyel összhangban, a jelen nyilatkozatnak 

megfelelően kezeli. 

 

Adatkezelő elérhetősége: 

Név: Joó Judit 

Székhelye: 2800 Tatabánya, Radnóti Miklós utca 6. 

Nyilvántartási szám: 53101497 

E-mail: info@joocoaching.hu 

Weboldal: www.joocoaching.hu 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik: 

Személyes adat: 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például 

név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes 

személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján 

azonosítható. 

http://www.joocoaching.hu/


Adatkezelés: 

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, 

így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, 

terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés. 

Adatkezelő: 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és 

eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés 

céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat 

kezel. 

Adatvédelmi incidens: 

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, 

elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való 

jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

 

Az adatkezelés alapelvei: 

- A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az 

érintett számára átlátható módon kell végezni. 

- A személyes gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és 

jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja 

szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges 

mértékre kell korlátozódniuk. 

- A kezelt adatoknak pontosnak, és szükség esetén naprakésznek kell 

lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 

az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 



- A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az 

érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez 

szükséges ideig teszi lehetővé. 

- A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő 

technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a 

személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy 

jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 

 

A honlap használata 

A www.joocoaching.hu honlapot Ön kizárólag saját felelősségére 

használhatja. A használat során sütit (cookie) kaphat a honlaptól, és az 

oldal látogatottságát figyelő vállalkozástól (Google Inc.). 

Az interneten történő üzenettovábbítás tartalmához az Adatkezelő 

információbiztonsági intézkedései ellenére, tőle függetlenül illetéktelen 

személyek hozzáférhetnek, módosulhat vagy elveszhet a tartalom. Az 

Adatkezelő azon károkért, veszteségekért nem felel, költségtérítést nem 

vállal, amelyek a honlap használatával összefüggésben keletkeznek, nem 

vállal felelősséget a honlap üzemzavaráért, az információvesztéséért. Az 

Adatkezelő nem felel az illetéktelen betolakodók (hackerek) és vírusok által 

meghamisított számítógépes rendszerekkel, adatokkal, ill. szoftverekkel 

kapcsolatban felmerülő károkért. 

Az Adatkezelő a honlapon megjelenő tartalmakat bármikor módosíthatja, 

átírhatja, továbbá az elérhetőségét megszüntetheti. 

A honlapon, és valamennyi aloldalán található árak Magyar Forintban 

értendők. 

 

A kezelt adatok 

Az Adatkezelő a szolgáltatások iránt érdeklődő, azt igénybevevő által 

rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli (a szolgáltatáshoz szükséges 

adatok, név, cím, e-mail cím, telefonszám, stb.).  

 

 

 

http://www.joocoaching.hu/


Az adatkezelés célja 

A megadott adatok kezelésének célja az érdeklődővel történő 

kapcsolatfelvétel, a szolgáltatásokról szóló tájékoztatás, szolgáltatás 

megrendelésének fogadása. 

Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott 

módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag 

azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához 

elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 

Az Adatkezelő az elektronikus levélcímeket – amennyiben az érdeklődő 

hozzájárulását adta - csak az alábbi esetekben használja fel: 

- kapcsolattartáshoz 

- szolgáltatás megrendelésének teljesítéséhez. 

Az Adatkezelő reklám és hirdetés céljából e-mailt csak abban az esetben 

küld, ha az érdeklődő előzetesen, egyértelműen kifejezett, önkéntes 

hozzájárulását adta. 

Az Adatkezelő közösségi oldalakat használ a weboldal egyes tartalmi 

elemeinek, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 

népszerűsítése céljából. A látogatókra a közösségi oldal Adatvédelmi- és 

Szolgáltatási Feltételei irányadók. Jogellenes, vagy sértő tartalom 

publikálása esetén az Adatkezelő előzetes értesítés nélkül kizárhatja az 

érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását. Az Adatkezelő nem 

felel a közösségi oldalak felhasználók által közzétett jogszabályt sértő 

adattartalmakért, hozzászólásokért. Az Adatkezelő nem felel semmilyen, a 

közösségi oldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer 

működésének megváltoztatásából fakadó problémáért. 

 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig 

tart. Az Adatkezelő az adatokat (papíron és elektronikus formában) a 

jogszabályoknak megfelelő ideig tárolja. 

Kérés esetén az adatok az esedékesség napján törlésre kerülnek. 

Az érintettek köre 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalt 

meglátogató személyek, az Adatkezelő szolgáltatásai iránt érdeklődők, a 

Weboldalt a Facebook-on kedvelők, megosztók. 



 

Az adatokhoz hozzáférők köre: 

 

Személyes adatokat az Adatkezelő harmadik személyeknek kizárólag 

adatfeldolgozás céljából ad át. Az adatfeldolgozó a tudomására jutott 

személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint 

dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a 

személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és 

megőrizni. 

- Az Adatkezelő weboldalának tárhely szolgáltatója a DiMa.hu Kft. (DiMa.hu 

Kft., 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9., e-mail: info@dima.hu) 

- Az Adatkezelő a weboldal használatának elemzésére a Google, Inc által 

működtetett Google Analytics szolgáltatást használja, amely információkat 

gyűjt, és statisztikai jelentést készít a weboldal használatáról, a látogatók 

egyedi azonosítása nélkül. E szolgáltatás sütiket (cookie) használ, amely 

az érintett számítógépére feltelepítésre kerülnek. A sütik által gyűjtött, a 

weboldal használatára vonatkozó adatok tárolásra kerülnek a Google LLC, 

mint adatfeldolgozó szerverén (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway 

Mountain View, CA 94043, USA) 

- A Facebook használatával kapcsolatos adatkezelés esetén adatfeldolgozó 

a Facebook Inc. (Facebook Inc., Székhelye: 601 Willow Road, Menlo Park, 

California, 94025, USA, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, 

Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) 

- Az Adatkezelő részére könyvelési szolgáltatást nyújt: 

Major Zsuzsanna (2800 Tatabánya, Sárberki Ltp. 114., e-mail: 

mazsu51@freemail.hu) 

A könyvelési szolgáltató részére továbbításra kerülnek az Adatkezelő által 

kiállított számlák, amelyek adattartalmát a szolgáltató adatfeldolgozóként 

kezeli. 

Adatbiztonság 

Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a 

megrendelők és érdeklődők által megadott személyes adatok biztonságát 

mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése 

során. 

 

 

 



Jogok, jogérvényesítési lehetőségek 

A szolgáltatást megrendelő és a szolgáltatások iránt érdeklődő természetes 
személy bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá 

vonatkozó személyes adatokról. 

Tájékoztatás kérhető: jj@joocoaching.hu címen. 

Amennyiben az információt kérő ügyfél az adatainak törlését kéri, azt 

írásban jelezheti.  Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 
munkanapon belül törli az adatokat.  

Az Adatkezelő jogosult kártérítés érvényesítésére, amennyiben a 
megrendelést adó a megrendelés során a szolgáltatás igénybevételéhez 

harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen 
módon kárt okozott, és a hatóságoknak minden segítséget megad a 

jogsértő személy személyazonosságának megállapításához. 

 

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., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) 

 

Ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele van, adatai 
kezeléséről tájékoztatást szeretne kapni, vagy a jelen tájékoztatóban 

foglaltakon kívül további információra van szüksége, azt az Adatkezelőnek 
az 1. oldalon szereplő elérhetőségén teheti meg. 

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a 

szolgáltatásra megrendelést adók, érdeklődők külön előzetes értesítése 

nélkül egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az 

érdeklődő a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a 

hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot. 

 

A weboldalon megjelenő tartalmat más személy csak az Adatkezelő előzetes 

hozzájárulásával használhatja fel. 

 

Jelen tájékoztató visszavonásig érvényes. 
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