
SIMON MARIANN EGYÉNI VÁLLALKOZÓ  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

TANÁCSADÁST IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 

„GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett 

adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) b) és f) pontján alapulnak, ennek megfelelően a kontaktadatok részben az érintettel kötött 

szerződés teljesítéséhez, részben pedig az adatkezelő vagy más harmadik felek jogszerű érdekének az érvényesítéséhez 

szükségesek, ezért Simon Mariann egyéni vállalkozó közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót. 

Kezelt adatok köre 

 

Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja 

   Kontaktadatok: 

 

név, email-cím, telefonszám 

 

kapcsolattartás az érintettel, 

illetve a szerződés 

teljesítéséhez kapcsolódó 

kommunikáció elősegítése  

 

GDPR 6. cikk (1) f)  

adatkezelő jogos érdeke 

GDPR 6. cikk (1) b) 

érintettel kötött szerződés 

teljesítése 

A tanácsadáson való részvétel céljával kapcsolatos 

információ: 

az elérni kívánt cél megjelölése és / vagy leírása 

az elérni kívánt cél (pl. 

fogyás) megismerése a 

megfelelő táplálkozási 

tanácsok kidolgozásához 

 

 

 

Az adatkezelő: Simon Mariann egyéni vállalkozó (cím: 1131 Budapest,Göncöl u. 16. ¾. nyilvántartási szám: 54158038).  

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelőnek tárhelyszolgáltatást 

nyújtanak a következő adatfeldolgozók: Rackforest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Victor 

Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.); Az adatkezelőnek számlázási szolgáltatást nyújt a következő adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1031 Budapest, Záhony utca 7.) 

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő valamennyi kontaktadatot az Ügyféllel kötött szerződés megszűnésétől számított 

2 évig őriz.  

 

Adatok továbbítása: Az Adatkezelő kizárólag törvényben előírt kötelezettség teljesítése körében továbbít adatot az illetékes 

szervnek, hatóságnak. 

 

Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok 

legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, 

megsemmisítésének, felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen 

megsemmisülés és sérülés megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés 

érdekében. 

 

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik 

személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján 

kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében 

megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.  

 

Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van ahhoz, 

hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 

16. cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok 

kezelésének a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint 

a 20. cikkben megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a 

kérése teljesítésére kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai 



gyakorlására irányuló igényét e-mailben a simon.mariann@healthtrainer.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül 

választ kap az adatkezelőtől. 

 

Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 52. § 

(1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet 

arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
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