Adatkezelési tájékoztató
Kik vagyunk?
Név: Intuitive Coaching Kft.
Székhely: 2234 Maglód, Gábor Áron utca 38.
Cégjegyzékszám: 13-09-143165
A nyilvántartó bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 23082878-2-13
Törvényes képviselő: Kövesdánné Puchinger Mónika ügyvezető
Telefonszám: +36 70 211 1598
E -mail: GDPR@intuitivecoaching.hu
Weblap: www.intuitivecoaching.hu
Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelme tekintetében, így
kiemelten fontosnak tartja ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Milyen adatokat gyűjtünk, miért és meddig tároljuk őket?
Hírlevél szolgáltatásához kapcsolódó adatok
A kezelt adatok köre:
a) vezetéknév
b) keresztnév
c) telefonszám
d) e-mail cím
A fenti adatokat azért gyűjtjük, hogy friss, aktuális programjainkról, rendezvényeinkről,
tevékenységünkkel kapcsolatos aktuális hírekről naprakész tájékoztatást tudjunk küldeni a
részedre.
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok kezelése kifejezett hozzájárulásodon alapul. Hozzájárulásodat az
adatkezelés bármely szakában visszavonhatod.
Az adatkezelés időtartama:
Az adataidat a hozzájárulásod visszavonását követően haladéktalanul töröljük.
Coaching, térning szolgáltatásához kapcsolódó adatok
A kezelt adatok köre:
A programok résztvevői által a programok során önkéntesen megadott információk.
Szolgáltatásunk szerves része a párbeszéd, egymás megismerése, melynek során esetlegesen
személyes adatok megosztására is sor kerül. Ezen adatok tekintetében természetesen szigorú
titoktartási kötelezettséget vállalunk.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatok megismerésére a szolgáltatásunk teljesítése érdekében van szükség.

Az adatkezelés időtartama:
A nyújtott szolgáltatás lezárását követően legfeljebb 36 hónappal a személyes adatokat, illetve az
azokról készített bármilyen jegyzetet, feljegyzést megsemmisítünk.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg, úgy
kötelezettséged az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Kivel osztjuk meg adataidat?
Személyes adataidat harmadik személynek nem adjuk át.
Milyen intézkedésekkel védjük adataidat?
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.
A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg, hogy a
kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető,
b) hitelessége és hitelesítése biztosított,
c) változatlansága igazolható, és
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett.
Milyen jogokkal rendelkezel személyes adataiddal kapcsolatosan?
1.

Tájékoztatáshoz való jog

Törekszünk arra, hogy személyes adataid kezeléséről tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsunk tájékoztatást.
2.

Hozzáféréshez való jog

Jogodban áll, hogy visszajelzést kapj arra vonatkozóan, személyes adataid kezelése folyamatban
van-e. Amennyiben igen, úgy jogodban áll, hogy hozzáférj a személyes adataidhoz, és az azzal
kapcsolatos lényeges információkhoz.
Az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adjuk meg a
tájékoztatást.
3.

Helyesbítés joga

Kérheted a rád vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok
kiegészítését.
4.

Törléshez való jog

Jogodban áll, hogy kérésedre indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rád vonatkozó személyes
adatokat, amennyiben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
5.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Kérheted a személyes adataid kezelésének korlátozását.

6.

Adathordozáshoz való jog

Jogodban áll, hogy a rád vonatkozó, a személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapd, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsad.
7.

Tiltakozás joga

Jogodban áll, hogy a saját helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozz személyes
adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy
harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8.

Visszavonás joga

Jogodban áll, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulásodat bármikor visszavonjad.
9.

Jogorvoslathoz való jog

Jogaid megsértése esetén bírósághoz fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelésünkkel kapcsolatos panasszal az alábbi szervezethez fordulhatsz:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Mit teszünk adatvédelmi incidens esetén?
Amennyiben az általunk kezelt személyes adatokhoz bárki illetéktelen hozzáfér, vagy más
adatvédelmi incidens történt (pl. jogellenes megsemmisülés, elvesztés, megváltoztatás), vagy
ennek a gyanúja merül fel, úgy GDPR előírásai szerint módon és feltételekkel, indokolatlan
késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentjük az illetékes felügyeleti
hatóságnak.
Úgyszintén haladéktalanul megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket.
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy közvetlenül
tájékoztatunk a történtekről.
Egyéb tudnivalók
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Amennyiben cégünk adatkezelését jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről külön értesítünk.
Fenntartjuk annak a jogot, hogy a jelen tájékoztatót megváltoztassuk. Természetesen az
esetleges változásokról kellő időben értesítést küldünk a részedre.
Utolsó frissítés: 2018. július 20.

Jogi nyilatkozat és üzletszabályzat
Név:
Rövidített név:
Képviseletre jogosultak:
Cím:
Számlázási cím:
Bankszámlaszám:
Adószám:
Cégjegyzékszám:
E-mail:
Honlap:

Intuitive Coaching Korlátolt Felelősségű Társaság
Intuitive Coaching Kft.
Kövesdánné Puchinger Mónika
2234 Maglód, Gábor Áron u. 38.
2234 Maglód, Gábor Áron u. 38.
OTP, 11742197-20032960-00000000
23082878-2-13
13-09-14316
monika.puchinger@intuitivecoaching.hu
www.intuitivecoaching.hu

1.
Az Intuitive Coaching Kft. nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül
eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a honlap
használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az
információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes
hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó
károkért.
Honlapunkon lehetőség van más honlapokra történő átkattintásra közvetlen linkeken keresztül.
Ezekre történő ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a
személyes adatok kezelésére az Intuitive Coaching Kft.-nek nincs befolyása. Az Intuitive Coaching
Kft.-t semmilyen felelősség nem terheli a kapcsolódó honlapokon közzétett információk és adatok
tekintetében.
2.
Az Intuitive Coaching Kft. megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő
információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban
szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk.
3.
A honlapunkon keresztül valamely szolgáltatásunkra, rendezvényünkre, programunkra
vonatkozó jelentkezés lehetősége nem minősül szerződéskötési ajánlatnak, az az Intuitive
Coaching Kft. részéről ajánlati kötöttséget nem keletkezetett.
4.
Az Intuitive Coaching Kft. honlapja szerzői jogvédelem alá tartozik. A honlapon
megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérő célra és
mértékben kizárólag előzetes írásbeli engedélyünk alapján lehet bármilyen módon felhasználni,
kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen
egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.
5.
Partnereink a honlap használatával tudomásul veszik és elfogadják a jelen szabályzatban
foglalt valamennyi feltételt.

