Adatvédelmi nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató
Csilla Logopédiája - https://csillalogopediaja.hu weboldallal
kapcsolatban
Hatalyák Engl Csilla egyéni vállalkozó
Kedves Látogató!

A csillalogopediaja.hu oldal tulajdonosa (Hatalyák-Engl Csilla e.v.) számára kiemelt jelentőségű, hogy
az ügyfelek személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek. Ezen az oldalon teljeskörűen
tájékozódhat arról, hogy társaságunk milyen tevékenységeivel összefüggésben, milyen alapon kezel
személyes adatokat, és különösen arról, hogy Önt ezzel kapcsolatban milyen jogok illetik meg.
Adatkezelő adatai
Adatkezelő:

Hatalyák-Engl Csilla e.v.

Levelezési címe:

8060 Mór, Dózsa Gy. u. 38.

Logopédiai stúdió címe:

8060 Mór, Dózsa Gy. u. 38. II. em. 3. ajtó

Székhely:

8060 Mór, Mátyás király u. 87.<br>

Adószám:

57662815-1-27<br>

Nyilvántartási száma:

56308662<br>

Kamarai nyilvántartási száma:

FE57662815

A székhely állama:

Magyarország

Adatvédelmi tisztviselő:

Hatalyák-Engl Csilla

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: csilla@csillalogopediaja.hu
A tárhelyszolgáltató adatai:
cégnév:
székhely:
levelezési cím:
cégjegyzékszám:
adószám:
közösségi adószám:

BlazeArts Kft. (forpsi.hu)
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8
03-09-109150
12539833-2-03
HU12539833

Tárhelyszolgáltató tel.:

(+36) 1 610 5506

Hatalyák-Engl Csilla e.v. az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglaltaknak megfelelően
csak meghatározott célból és meghatározott jogalap alapján kezelhet személyes adatokat. A
továbbiakban erről adunk átfogó tájékoztatást.
Az adatkezelés célja, hogy Hatalyák-Engl Csilla meg tudja válaszolni az Ön által, az oldalon
feltett kérdéseket. Ehhez az Ön nevének és e-mail címének megadására van szükség. A
csillalogopediaja.hu honlap kapcsolati űrlapján megadott adatokat harmadik félnek nem adom
át. Az űrlapon megadott adatokat csak a logopédiai konzultációval kapcsolatban, segítő
szándékkal használom fel az Ön gyermeke érdekében.
Amennyiben Ön a csillalogopediaja.hu weboldalon keresztül üzenetet szeretne küldeni
Hatalyák-Engl Csilla szakvizsgázott gyógypedagógus-logopédusunknak, úgy szükséges az Ön
nevének és e-mail címének megadása. Ennek hiányában az esetleges válaszüzenet kézbesítése
sikertelen.
Más személyes adatot nem kérünk a weboldalon Öntől és nem is tárolunk Önről.
Ön a weboldalon történő üzenetküldéssel kifejezetten hozzájárul nevének és e-mail címének
tárolásához a fent megnevezett szolgáltató szerverén.
Az üzenetküldés titkosított csatornán történik.
Az üzenetben megadott személyes adatok nem kerülhetnek harmadik fél kezébe, és a
kézbesítés és elolvasás után törlésre kerülnek logopédusunk által.
A megadott e-mail címre nem küldünk hírlevelet és spam-et.

Az Ön jogai személyes adataival kapcsolatban

Hozzáférési jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e. Kérésére társaságunk rendelkezésére bocsátja az
általunk kezelt személyes adatai másolatát és egyidejűleg tájékoztatja az általános
adatvédelmi rendelet 15. cikkében meghatározott információkról (így például: adatkezelés
célja, kezelt adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akivel az adatok közlésre kerülnek,
az adatkezelés időtartama).
Helyesbítéshez való jog
Az Ön kérésére késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó, általunk kezelt pontatlan
személyes adatokat.
A törléshez és az elfeledtetéshez való jog

Társaságunk az általános adatvédelmi rendeletben foglaltak alapján az Ön kérésére, illetve
külön kérés nélkül is, amennyiben az adatokra a válasz küldéséhez már nincs szükség, törli az
Ön adatait.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ha Ön ezt kéri, akkor az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott rendelkezésekre
figyelemmel társaságunk korlátozottan kezeli a személyes adatait. Ha az adatkezelés az Ön
kérésére korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos
közérdekből kezeli.
Adathordozhatósághoz való jog
Az általános adatvédelmi rendelettel összhangban társaságunk a szerződésen vagy
hozzájáruláson alapuló automatizált módon történő adatkezelés esetén, az érintett kérésére, az
érintettre vonatkozó, és korábban általa a cégünk rendelkezésére bocsátott személyes adatait
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban kiadja az Ön részére, illetve az
Ön kérésére – ha az technikailag megvalósítható – ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek közvetlenül továbbítja.

Tiltakozáshoz való jog
Ha az Ön személyes adatait társaságunk jogos érdek alapján kezeli, Ön jogosult arra, hogy a
saját helyzetével kapcsolatos okokból az általános adatvédelmi rendelet szerinti esetben
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes
adatokat nem kezelhetjük tovább, csak jogszabályban meghatározott kivételes esetben.
Jogorvoslati lehetőségek
Ön jogosult panaszt tenni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) vagy a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam adatvédelmi felügyeleti
hatóságánál, ha megítélése szerint a személyes adatainak kezelése sérti az általános
adatvédelmi rendeletet. Ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy
annak eredményéről, Ön jogosult bírósághoz fordulni. A felügyeleti hatósággal szembeni
eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti eu tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Ön jogosult társaságunk tevékenységével kapcsolatban is bírósághoz fordulni jogorvoslat
érdekében. Ebben az esetben Ön dönthet arról, hogy a pert a cégünk tevékenysége helye
szerinti EU tagállam vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága
előtt indítja-e meg. Magyarországon a pert az Ön lakóhelye, tartózkodási helye szerinti
törvényszék előtt indíthatja meg.

