
Minden jog fenntartva 2016 YOGAZONA

Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelő megnevezése: 

Név: Angalét Zsuzsanna e.v.

Székhely és levelezési cím: 2230 Gyömrő, Rózsa utca 30/3 

Mobilszám: +36 20 5180127

E-mail cím: info@yogazona.hu

Weboldal címe: www.yogazona.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-96953/2016; NAIH-96954/2016;

1. Kezelt adatok köre/típusa:

A felhasználónak a weboldalon jógaórákra történő beiratkozásra és hírlevél feliratkozásra van 

lehetősége. Kizárólagos adatok köre/típusa a felhasználó neve, telefonszáma és email címe. 

2. Az adatkezelés célja és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A

hozzájárulást a felhasználó az alábbi esetekben adja meg:

- A weboldalon történő regisztráció során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni:

- Név

- E-mail cím

- Telefonszám

- A hírlevélre történő feliratkozáskor a következő személyes adatokat kérjük megadni: 

- E-mail cím

3. Az adatkezelő a megadott adatokat kizárólag tájékoztatás céljából, a hírlevél esetében direkt marketing 

célokra használja. Az adatokat harmadik fél számára nem adja át, hacsak erre törvény nem kötelezi.

Az adatkezelő az adatokat nem ellenőrzi, a megadott adatokért felelősséget kizárólag a regisztráló 

személy (felhasználó) felel. A regisztrációkor a felhasználó felelősséget vállal, hogy a megadott e-mail 

címet kizárólag ő használja. 

4. Adatkezelési időtartama: 

A regisztrációkor megadott személyes adatok kezelés a regisztrációkor veszi kezdetét és a megadott

személyes adatok törléséig tart.

5. Adatfeldolgozás és megismerő személyek: 

Az adatokat kizárólagos kezelésre a szolgáltató belső munkatársai jogosultak. Harmadik fél számára 

nem adják át.

6. Felhasználói jogok:

A felhasználó jogosult adatai törlésének kérésére, valamint az általa megadott e-mail cím további

marketing célra való felhasználásnak megszüntetésére a szolgáltató felől.  

7. E-mail címek és telefonszám felhasználás:

A szolgáltató az e-mail címeket és telefonszámokat csak jogszerűen használja fel, azokat csak 

tájékoztatás vagy reklám célra használja fel. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a 

hírlevélben található link segítségével, valamint kérheti személyes adatai törlését a szolgáltatótól.


