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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Hatályos 2022. február 16.. napjától
Jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza azinformációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvényben (továbbiakban: „Infotv.”), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data ProtectionRegulation, továbbiakban: „GDPR”) foglaltaknak megfelelően Don’t Panic AngolNyelviskola (a továbbiakban: „Nyelviskola”) www.dontpanicnyelviskola.com éswww.dontpanicangol.com címen elérhető weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”)üzemeltetése, valamint a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások, különösen aWeboldalról elérhető webshopon (a továbbiakban: „Webshop”) keresztül könyvek ésegyéb anyagok értékesítése során való személyes adatok kezelésének körülményeit.
A Tájékoztató célja, hogy a GDPR 13. cikkében meghatározott információkról aszemélyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztassa a személyesadatkezelés érintettjeit. A Tájékoztató folyamatosan elérhető awww.dontpanicangol.com honlapon.
A Weboldal látogatásával, továbbá a felhasználói fiók létrehozása során, illetve abejelentkezést követően a Weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételével, aWebshopba való regisztrációval és az azt követő rendelés leadással a felhasználó (atovábbiakban: „Felhasználó”) köteles a jelen Tájékoztatót megismerni, annakrendelkezéseit elfogadni. Amennyiben a Tájékoztató szerinti bármely adatkezelésiművelettel nem ért egyet, kérjük, ne használja a Weboldalt és a Webshopot, illetve nehozzon létre felhasználói fiókot.
1. Adatkezelőkneve: 1. Nyelvvizsgaguru Szolgáltató Kft.2. Készinfó Online Kft.3. HRM-CENTER Kft.2. Adatvédelmitisztviselő: Adatvédelmi tisztviselő kijelölésére az Adatkezelők nemkötelesek.3. Adatkezelőkelérhetőségei: Nyelviskola alapítója és közvetlen munkatársai (FranchiseKözpont)

Név: Nyelvvizsgaguru Kft.Székhely: 2030 Érd, Olvasztár utca 3./ATelefonszám: +36 30 284 6579E-mail cím: info@dontpanicangol.comHonlap: www.dontpanicangol.com
Mester Jogbérletbe Vevők

Név: Készinfó Online Kft.Székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 33.4. em. 15.Telefonszám: +36 20 978 6898E-mail cím: hermerl@hrmcenter.hu

http://www.dontpanicnyelviskola.com
http://www.dontpanicangol.com
http://www.dontpanicangol.com
mailto:info@dontpanicangol.com
http://www.dontpanicangol.com
mailto:hermerl@hrmcenter.hu
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és
Név: HRM-CENTER Kft.Székhelye: 1041 Budapest, Závodszky Zoltán utca 59.2. em. 11.Telefonszám: +36 20 978 6898E-mail cím: hermerl@hrmcenter.hu

Az jelen pontban rögzített Adatkezelők közös adatkezelőnekminősülnek tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztatóbanmeghatározott adatkezelési célokat és módokat együttesenhatározzák meg a Nyelviskola, mint franchise rendszerösszehangolt, megfelelő és magas színvonalú működéseérdekében. Az Adatkezelők a közöttük, mint közös adatkezelőkközött létrejött külön megállapodásban rögzítik a jelenTájékoztatóból következő jogok gyakorlásával éskötelezettségek teljesítésével kapcsolatos felelősségükmegoszlását. Ezen megállapodás lényegét ebben a pontbanfoglalják össze, melyről való tájékoztatást az Adatkezelők azérintett Felhasználók javára biztosították.
A Felhasználók az Adatkezelők bármelyikével szembengyakorolhatják az adatkezeléssel kapcsolatosan fennálló, aTájékoztató 11. pontjában ismertetett jogait. Az Adatkezelőkrögzítik, hogy a jelen Tájékoztatóban ismertetett jogaiknakgyakorlására, valamint kötelezettségeiknek teljesítéséreegyetemlegesen jogosultak, illetve kötelesek.

4.Fogalommeghatározások:
Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetesszemélyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagyközvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy atermészetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi,gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozóegy vagy több tényező alapján azonosítható. A Weboldalhasználata során különösen ilyen a természetesszemélyazonosító adatok mellett a fénykép, nem, életkor.
Adatkezelő: Az 1. pontban meghatározott személy, aki azAdatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkalegyütt – meghatározza.
Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokonautomatizált vagy nem automatizált módon végzett bármelyművelet 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

mailto:hermerl@hrmcenter.hu
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útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,illetve megsemmisítés.
GDPR: General Data Protection Regulation kezdőbetűkbőlképzett mozaikszó. Magyarul Általános Adatvédelmi Rendelet,az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es számúrendelete, mely a természetes személyeknek a személyesadatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyenadatok szabad áramlásáról szól.
Érintett: Természetes személy, akinek a személyes adatavalamely adatkezelésnek a tárgya.5. Adatkezelésjogalapja: a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintettmegfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása azadatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelésolyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben azérintett az egyik fél (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”)c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelésaz adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhezszükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettségteljesítése – a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”)d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelésaz adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinekérvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”)

6. A kezelt adatokköre és célja: Kezelt adatok köre Jogalap Adatkezeléscélja1) Felhasználóifiók létrehozásaés az azt követőWeboldalhasználat,illetve aWebshopbavalóregisztráció ésaz azt követőrendelés leadás

Regisztrációeseténkötelezőenmegadandószemélyesazonosítóadatok, ígykülönösen anév, lakcím,telefonszám,e-mail cím

Szerződésteljesítése
A Weboldalonelérhetőszolgáltatások /a Webshopigénybevételének lehetővététele (példáulfizetősszolgáltatásokmegrendeléséhez történőhozzáférésijogot alapítójogviszonylétrehozásaelőttiinformálódás, ajogviszonylétrehozása, alétrejövőjogviszonyokbóleredő jogok

Információ aWeboldal / aWebshophasználataés annaksorántanúsítottonlinekeresésiviselkedéséről, így

Hozzájárulás
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különösen akeresetttanfolyamokról,könyvekről,egyébnyelvtanulástsegítőtermékekről,illetve afelhasználóbejelentkezőszámítógépénekautomatikusan generáltadatai

gyakorlása,kötelezettségekteljesítése és afelhasználóvaltörténőkapcsolattartás)

2) Webshop /szolgáltatásokigénybevétele aWeboldalon
Fizetésitranzakciólebonyolítását, és errevonatkozóanjogszabályszerintszámlakibocsátásátigénylőfizetősszolgáltatásokigénybevétele eseténkülönösenszámlázásinév ésszámlázásicím, e-mailcím,telefonszám

Jogikötelezettségteljesítése

Aszolgáltatásokigénybevételéről történőszabályszerűelszámoláslehetővé tétele,aszolgáltatásokat igénybe vevőfelekszemélyazonosságának éstevékenységének a szükségesmértékben valónyomonkövetése

Egyéb,számlakibocsátásátigénylőszolgáltatásigénybevétele eseténszámlázáselőzőpontbanrögzített
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adataiA Weboldal /a Webshopműködtetéséhez használtszükségessütik általgyűjtöttadatok JogosérdekInformáció azigénybe vettszolgáltatásokról,tranzakciókadatairól (pl.felhasználóonlineaktivitása)Információ aszolgáltatásigénybevételénekeszközéről,idejéről(például IPcím,hozzáférésdátuma ésideje)

Hozzájárulás

3) Elektronikusdirektmarketingszolgáltatásigénybevétele

A közvetlenmegkereséshez szükségesazonosításiéselérhetőségiadatok (így anév, e-mailcím éstelefonszám)

Hozzájárulás A felhasználóiélménynövelése, afelhasználókáltal preferáltinformációkátadásánakmegkönnyítése,továbbá annakbiztosítása,hogy afelhasználóknaprakészek ésjólinformáltaklegyenek, illetvea felhasználókonlinetevékenységének megfelelő,személyreszabott

Adatkezelőkáltal küldöttüzenetek,digitáliskommunikációkmegnyitása,kattintása,annaknyomonkövethetősége
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érdekében ajánlatokróltájékoztatás
4)Promóciókon,nyereményjátékokon történőrészvétel

A promóció,nyereményjátéklefolytatásáhozszükséges, arésztvevőfelhasználóravonatkozóazonosításiadatok, anyereménykézbesítéséhez éskapcsolatfelvételhezhasználatosszemélyesadatok(rendszerintnév, szállításicím, e-mailcím)

Hozzájárulás A Nyelviskolaésszolgáltatásainak promótálása,ezzel aszolgáltatásokszélesebbfelhasználóikörrel valómegismertetése

A személyesrészvételesetén Önrőlfényképfelvétel készülhet,önkénteshozzájárulásánakmegadásaesetén5)Kapcsolatfelvétel
Személyesadatok,amelyeket afelhasználómegadönmagárólbármelykapcsolatfelvételalkalmával,így különösenAdatkezelőkáltalbiztosított

Jogosérdek Afelhasználóvalvalókapcsolatfelvételmeggyorsítása,megkönnyítéseannakérdekében,hogy aszolgáltatásnyújtás biztosítvalegyen azAdatkezelők
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telefonos, e-maileselérhetőségeken, postaiúton vagy aFacebookon,továbbá azazonosításhoz szükségesadatok. AzedMmegkeresésekhezszükségesszemélyesadatok NEMtartoznakezen körbe.

oldaláról

6)Közvélemény-éspiackutatásbantörténőrészvétel

A felméréssorán aFelhasználóáltalönkéntesenmegadottsaját magára,vagy családikörülményeire, életvitelérevonatkozóan,Adatkezelőkáltal a kutatáscéljából elkértszemélyesadat

Hozzájárulás Aszolgáltatásokműködésénekmegfelelőségemérése,Adatkezelőkszolgáltatásaihatékonyságának növelése,fejlesztésükérdekébenteendő lépésekmeghatározása, A felhasználókutatásvégzéseA felhasználóvisszajelzéseiésészrevételei7)Egyébforrásokbólkapottszemélyesadatok

Fizetésitranzakciókkal kapcsolatoselszámolásoka fizetésmegtörténténekmegállapításához és aszámvitelielszámolásához szükséges

Jogosérdek Szabályszerűszolgáltatásnyújtás, afelhasználóiélménynövelése
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mértékben
Marketingkommunikáció- ésreklámozásitevékenységjavítása,méréseérdekébenharmadikszemélypartnerekáltal felvettadatokFoglalkoztatóáltalmegadottkapcsolattartói adatok8)Panaszok,illetveügyfélszolgálatadatkezelése

A panasz,megkeresésbejelentőjének neve, címe,továbbá abejelentésekor megadottegyébadatok. Apanasz,megkereséselőterjesztésének helye,ideje, módja.A panasz,megkeresésrészletesleírása. Afelhasználóáltalbemutatottegyébbizonyítékok,ezekjegyzéke. AFelhasználószámáramegküldöttválaszlevél.

Jogikötelezettségteljesítése

Az adatok, amegkeresés,illetve a panaszmegvizsgálása,megválaszolása, elintézése,panaszkezelésikötelezettségekteljesítése
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9) Felhasználóiazonosítók Külsőszolgáltató(Facebook,illetveGoogle) általtörténőbelépéshezszükségesfelhasználóiazonosítóadatok

Hozzájárulás A felhasználóiregisztrációmegkönnyítésekülsőszolgáltatóautentikációsrendszerénekbeépítésével

7. Harmadikszemélyek általüzemeltetettweboldal:
A Weboldal bizonyos esetekben harmadik személyek általüzemeltetett weboldalra, ilyen személyek által nyújtottszolgáltatásokra mutató linkeket tartalmazhat, amelyekre aharmadik személy által meghatározott adatvédelmi szabályokvonatkoznak. Ilyen esetekben kérjük, hogy figyelmesen olvassael mind a vonatkozó általános szerződési feltételeket, mind avonatkozó adatvédelmi tájékoztatást, mielőtt ezenszolgáltatásokat igénybe venné, vagy személyes adatait aharmadik személy részére megadná. Tekintettel arra, hogymindezen feltételek, működés és tartalom nem áll azAdatkezelők befolyása alatt, azokért az Adatkezelők nemvállalnak felelősséget.8. Cookie-k(sütik) és egyébhelyi tárolásitechnológiák,adatgyűjtők:

A cookie-k számítógépen, mobiltelefonon vagy egyéb digitáliseszközön adatokat tároló kisméretű fájlok, amelyek lehetővéteszik az őket az eszközön elhelyező személy számára azérintett felismerését a különféle online felületeken.
A cookie-k számos hasznos célt szolgálhatnak, így többekközött lehetővé teszik annak megállapítását, hogy az onlinefelületeket látogató érintettek tevékenysége alapján a felületekmely részei a legnépszerűbbek, ugyanis a segítségükkellátható, hogy azok mely oldalakhoz és funkciókhoz férnekhozzá, és mennyi időt töltenek az egyes felületeken.
Fontos, hogy az érintettnek lehetősége van törölni sajáteszközéről a cookie-kat, valamint általában beállíthatja aböngészőt az összes cookie elfogadására vagy elutasítására.Általában a böngészők „súgó”-ja eligazítást ad, hogy hogyanlehet a böngészőben a cookiekra vonatkozó szabályokatbeállítani.
Bizonyos online funkciók működéséhez viszont szükségesek acookie-k, ezért ezek letiltása befolyásolhatja az online felületek,vagy azok egyes részeinek használatát és a felhasználóiélményt. Az online felületeken megjelenő cookie-k tárolásáhoztörténő hozzájárulással, illetve az Adatkezelők onlinefelületeihez való hozzáféréssel, azok használatával az érintetthozzájárul az egyéb helyi tárolási technológiák, adatgyűjtők ésegyéb adatok tárolásához és gyűjtéséhez az eszközein. Az
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Adatkezelők az online felületei működésének ellenőrzése és avisszaélések megakadályozása, valamint a felhasználóiélmény javítása érdekében rögzítik a látogatói adatokat.
A fentiek alapján a Weboldalon használt sütik csoportosításaa következő:- Szükséges cookie-k: A Szükséges sütik segítségével aWeboldal használata válik lehetővé, a megfelelő működéshezelengedhetetlenek, egyes alapvető funkciók használatáhozszükségesek.- Analitikai cookie-k: Ezen sütik a Weboldal működésénekoptimalizálását segítik elő, a teljesítmény, illetve a felhasználóiélmény növelését célozzák. A sütik alaposabb, mélyebb szintűelemzés végzésével járulnak hozzá a hirdetések, valamintszemélyre szabott tartalmak felhasználók számára történőmegjelenítésében.

9.Adattovábbítás: Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők adattovábbításitevékenységet végezhetnek különösen adatfeldolgozók, illetvehatóságok részére.
Hatósághoz történő adattovábbítás keretében azAdatfeldolgozók jogosultak és kötelesek mindenszabályszerűen tárolt adatot továbbítani az illetékes hatóságokrészére. Ilyen adattovábbítás alapját jogszabály, illetve jogerőshatósági határozat képezheti, valamint az ebből származókövetkezmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.
Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelők az adatkezelés soránadatfeldolgozót vehetnek igénybe. Ebben az esetben azérintettekhez köthető személyes adatokat az adatkezeléscéljának megvalósítására az adatfeldolgozó részéretovábbítják, és szavatolják, hogy ilyen esetben a személyesadatokat az adatfeldolgozó kizárólag a 6. pontban leírt célbóldolgozza fel. Az adatfeldolgozó személyéről tájékoztatástadnak. A Weboldalon kezelt egyes adatok adatfeldolgozásicélból – akár harmadik országokba is – továbbításra kerülnek.Az alább megnevezett adatfeldolgozók kizárólag olyan cégek,melyek általános szerződési feltételei garantálják az EurópaiUnión belül, a GDPR-ban meghatározott adatvédelmikövetelmények meglétét, függetlenül attól, hogy az adott cégszékhelye az Unión belül található-e.

- PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., (R.C.S.Luxembourg B 118 349)- Siteground Hosting Ltd. (3rd Floor, 11-12 St. James’sSquare; London SW1Y 4LB)- Stripe (510 Townsend St, San Francisco, California94103, US)
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Adatfeldolgozóneve, székhelye Továbbítottadatok köre AdattovábbításcéljaMagyar Posta Zrt.Székhely: 1138Budapest,Dunavirág utca 2-6.
felhasználó neveés címe,számlázási név éscím, szállítási névés cím,csomagfelvételinév és cím,utánvét összege

tankönyv szállítás

GLS GeneralLogistics SystemsHungary Csomag-Logisztikai KftSzékhely: 2351Alsónémedi GLSEurópa u. 2.

felhasználó neve,telefonszáma, e-mail címe,irányítószáma,szállítási cím ésnév,csomagfelvételicím és név,telefonszám, GLSfutár részéreküldött maximum30 karakter hosszúüzenet.

termék szállítása,utánvét díjbeszedése

KBOSS.hu Kft. –Szamlazz.huSzékhely: 2000Szentendre, Táltosutca 22/b.

felhasználó neve,irányítószáma éscíme
számla kiállítása

AweberCommunicationsSzékhely: 1100Manor DriveChalfont, PA 18914,USA

felhasználóvezeték- éskeresztneve,telefonszáma és e-mail címe

ügyfélnyilvántartás

MembermouseSzékhely: Austin,TX
felhasználóvezeték- éskeresztneve,szállítási ésszámlázási címe,telefonszáma és e-mail címe

hírlevelek,promóciók,személyre szabottszolgáltatásnyújtása, helpdesk szolgáltatás
BraintreeSzékhely: 247Tottenham CourtRoad, Floor 1.London, UK W1T7QX

felhasználóvezeték- éskeresztneve,szállítási ésszámlázási címe,bankkártya száma,biztonsági kódja,lejárati dátuma,telefonszáma és e-

befizetésekkezelése
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mail címePaypalSzékhely: San Jose,California, USA
felhasználó neve,címe, e-mail címe befizetésekkezelése

Simplybook.meSzékhely: Ármúli 4108, Reykjavík,Iceland
felhasználó neveés e-mail címe online beszédórafoglalás

MisterenglishSzékhely:FastSpring 801Garden Street Suite201. Santa Barbara,CA 93101 US

felhasználó neveés e-mail címe online beszédórafoglalás

YoutubeSzékhely: 901Cherry Ave, SanBruno, CA 94066,USA

felhasználó neveés e-mail címe onlinebeszédórákrólfelvétel készítése(kizárólag privátvideók készülnekmelyeket 3.személynek nemadunk ki)EvernoteSzékhely: 305WalnutStreetRedwood City,CA 94063USA

felhasználó neveés e-mail címe a tanulásmenetérőlfeljegyzésekkészítése
MotiBro SzolgáltatóKorlátoltFelelősségűTársaságSzékhely: 4482Kótaj, Kert utca 1.

felhasználó neveés e-mail címe,nyelvi szintje,továbbá születésiideje éstelefonszáma

felhasználó általibeszédóra foglalás

WoocommerceSzékhely: SanFrancisco, CA, SanFrancisco, CA,California 94305,US

felhasználóvezeték- éskeresztneve,szállítási ésszámlázási címe,telefonszáma és e-mail címe

webshoponkeresztülitananyagértékesítés lebonyolítása

Kajabi HQSzékhely: 17100Laguna Canyon Rd,#100, Irvine,California 92603,US

felhasználóvezeték- éskeresztneve, címe,kora, telefonszámaés e-mail címe

felhasználóvalvaló elektronikuskapcsolattartás
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MailerliteSzékhely: SanFrancisco, California94105, US
felhasználóvezeték- éskeresztneve, címe,kora, telefonszámaés e-mail címe

felhasználóvalvaló elektronikuskapcsolattartás

StripeSzékhely: 510Townsend St, SanFrancisco, California94103, US

felhasználó neve,címe, e-mail címe befizetésekkezelése

Mini CRM Zrt.1075 Budapest ,Madách Imre út 13-14.
Vezetéknév,Keresztnév, e-mailcím, telefonszám,nyelvi szint,nyelvtanulástervezett, hossza,érdeklődési kör atanfolyamokkapcsán.

Ügyfélnyilvántartóés kezelő rendszerüzemeltetése,szerverszolgáltatás.

A Nyelviskola felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy akülönböző közösségi média felületek igénybevétele esetén atovábbított személyes adatokat az adott felület (Facebook,Instagram, Tiktok stb.) a rá vonatkozó jogszabályoknak,adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli.
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10. Adattároláshatárideje: Az adatkezelés időtartama a felhasználói fiók fenntartásáhozigazodik, azaz a felhasználói fiók törléséig tart.
A szerződéses jogviszonyból fakadó jogosultságokkal éskötelezettségekkel kapcsolatosan a jogviszony megszűnéséig,az abból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig, illetveőrzési időről rendelkező jogszabályok által előírt ideig kezeljükszemélyes adatait.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén amennyiben azérintett hozzájárulását visszavonja a hozzájárulás alapjánkezelt személyes adatok további kezelése megszűnik.
A korábbi hozzájárulását, valamin a visszavonást tartalmazónyilatkozatát az Adatkezelők jogos érdekből a jogszabályokáltal meghatározott elévülési idő leteltéig a továbbiakban iskezelik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti ahozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelésjogszerűségét.
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítése, valamintjogos érdek alapján folyik a személyes adatokat addig kezeljük,amíg az alapjául szolgáló kötelemből (szerződés) fakadó jogokés kötelezettségek jogszabályi elévülési ideje le nem telik.
Jogi kötelezettség teljesítése esetén adattárolás a mindenkorijogszabályokban meghatározott őrzési időtartamáig folyik.
A marketingtevékenység keretében gyűjtött adatokat azAdatkezelők a jogviszony megszűnésétől számítottjogszabályban rögzített határidőig vagy az érintetthozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig) kezelik.11. Érintettijogok: Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és azadatkezelés körülményeiről. Az Adatkezelők felhívják azérintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket,valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nemzárja – az info@dontpanicangol.com e-mail címre küldöttnyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelők a nyilatkozatot abeérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 30napon belül megvizsgálják és elektronikus útonmegválaszolják, valamint megteszik a szükséges lépéseket anyilatkozatban, a Tájékoztatóban, valamint jogszabálybanfoglaltak alapján.A személyes adatkezeléssel érintettnek jogában állkérelmeznie az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyesadataihoz való hozzáférést. Jogában áll a kezelt adatokhelyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását kérnie,illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését,vagy törlését kéri a kérelmet tartalmazó nyilatkozatát az

mailto:info@dontpanicangol.com
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Adatkezelők jogos érdekből a jogszabályok által meghatározottelévülési idő leteltéig a továbbiakban is kezelik.Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog, melyalapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egyadatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokattagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumbanmegkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egymásik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznáaz az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat arendelkezésére bocsátotta. Az adathordozhatósághoz való jogaz érintettet kizárólag abban az esetben illeti meg, ha azadatkezelés automatizált módon történik, továbbá amennyibena személyes adatok konkrét célból történő kezeléséhez azérintett hozzájárulását adta, vagy az adatkezelés olyanszerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett azegyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően azérintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.12. Hatósághoz /Bírósághozfordulás joga:
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogorvoslati lehetőséggel,panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és InformációszabadságHatóságnál (a továbbiakban: „NAIH”) lehet élni.Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.Honlap: www.naih.hu
Az Adatkezelők által végzett határokon átnyúló adatkezeléstekintetében szintén az Adatkezelők tevékenységi központjavagy egyetlen tevékenységi helye szerinti felügyeleti hatóság,azaz a NAIH jogosult fő felügyeleti hatóságként eljárni.
Az érintetteket megilleti a bírósághoz fordulás joga is. A GDPRvonatkozó rendelkezései értelmében az Adatkezelőktevékenységi helye szerinti tagállam bírósága - ami jelenesetben magyar bíróság – előtt kell megindítani azAdatkezelőkkel szembeni eljárást. A Felhasználó panaszávalkapcsolatban eljárni a magyar bíróságok közül a törvényszékjogosult. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelyeszerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékekfelsorolását és elérhetőségét a következő linken keresztültekintheti meg: www.birosag.hu/torvenyszekek

13. Kapcsolat azAdatvédelmiTájékoztató és azérintettek között,adatszolgáltatásikötelezettség:

A személyes adatok szolgáltatása az érintettek számára nemkötelező, azonban a szerződéses partner és az Adatkezelőkközötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhezelengedhetetlen, a szerződés megkötésének előfeltétele, ezértaz adatszolgáltatás megtagadása estén szerződéses kapcsolatnem jön létre a szerződéses partner és az Adatkezelők között,illetve a már létrejött a szerződést az Adatkezelők nem tudjákteljesíteni.
Az érintett az Adatkezelőkkel történő szerződéskötéssel, vagyegyebekben az adatkezelés megkezdésekor az adatkezelési

http://www.naih.hu
http://www.birosag.hu/torvenyszekek
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tájékoztató megismerésével automatikusan tudomásul veszi ajelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.
14.Adatbiztonságbiztosításánakmódja és eljárásadatvédelmiincidens esetén

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonságkövetelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk,képezzük. A személyes adatokat a jogszabályi előírásoknakmegfelelő biztonságos felhő tárhelyen tároljuk, amelyhezszigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak korlátozottszemélyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. A dokumentumkezelőrendszerben tárolt adatokhoz, dokumentumokhoz hozzáféréscsak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Lokálgépeink használata jelszóhoz kötött. Informatikairendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresenteszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonságmegteremtése és fenntartása érdekében. Az irodaimunkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozóhasználata korlátozott és csak biztonságos körülményekközött, ellenőrzést követően megengedett. Az Adatkezelőkvalamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő,rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelembiztosított. A programok, alkalmazások és eszközök tervezéseés üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten éselkülönítetten kezeljük. Az információs rendszer biztonságátérintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelmérőla hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondoskodunk. Azelektronikus úton továbbított üzenetek, állományoktekintetében a biztonságos adatcsere követelményénekteljesítéséhez biztosítjuk az adatok integritását mind a(kommunikáció) vezérlő, mind a felhasználói adatokra. Azadattovábbításra használt hálózat esetében a biztonságiszintnek megfelelő módon biztosítjuk az illegális rácsatlakozásés a lehallgatás megakadályozását. Az iratkezelés során isbetartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelésiszabályokban határoztunk meg. A fizikai adatbiztonságmegteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelőzáródását és védelmét, szigorú látogatási és belépésielőírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Azadathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeketúgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújtsanakilletéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeticsapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásrahasznált adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárthelyen történhet.
A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeletihatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstőlszámított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk azadatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározottesetekben pedig az érintetteket is tájékoztatjuk róla.
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15. Adatvédelmitájékoztatófelülvizsgálata,módosítása
Az adatkezelés körülményei időről-időre megváltozhatnak,illetve az Adatkezelők bármikor dönthetnek arról, hogy afolyamatban levő adatkezelését új adatkezelési céllal egészítikki, ezért az Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy ajelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsák.Adatkezelők a jelen Tájékoztató módosításáról a Felhasználóta Weboldalon felugró ablak formájában értesítik. AzAdatkezelők az adatkezelési tájékoztató módosítását amódosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelésitájékoztatót a honlapon, külön menüpontban történőmegjelenítésével teszik közzé. A jelen adatkezelési tájékoztatóa Weboldalon folyamatosan elérhető.


