
 

 

 

 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató 
BEVEZETÉS 
 
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy bemutassa a Moksha Yoga Club által 
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi 
és adatkezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelező erővel 
ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette 
figyelembe az Uniós adatvédelmi rendeletet, az Európai Parlament és a Tanács 
2016/679 számú rendeletét (a továbbiakban: „GDPR”) valamint a tagállam 
kapcsolódó és jogharmonizációt célzó törvényeit, rendeleteit és ajánlásait. 

A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő által jogszabályban meghatározott 
feladatainak elvégzése során, valamint az Adatkezelő által nyújtott 
szolgáltatások során minden természetes személy számára – tekintet nélkül 
nemzetiségükre vagy lakóhelyükre – biztosítva legyenek az érintettek alapvető 
jogai és szabadságai, különösen, ami a személyes adataik védelméhez fűződő 
jogukat illeti személyes adataiknak az elektronikus, gépi és kézi adatkezelése 
során (adatvédelem). 

 

ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 
 
Az adatkezelő neve: Gesztelyi-Nagy György 

Székhelye: 1162 Budapest Jávorfa u. 72 

Elektronikus elérhetősége: rokagomb@gmail.com 

 
 
 



ADATVÉDELMI KÉPVISELŐ ADATAI 
 
Adatvédelmi képviselő neve: Gesztelyi-Nagy György 

Székhelye: 1162 Budapest Jávorfa u. 72 

Elektronikus elérhetősége: rokagomb@gmail.com 

Az Adatkezelő 2018 május 25. napjával kinevezett Adatvédelmi felelőssel 
rendelkezik, Adatvédelmi Tisztviselő kinevezésére nem kötelezett. 

 

ADATKEZELÉS 
 

Regisztráció 
 
Amennyiben Ön a https://www.mokshayoga.hu weboldalon meghirdetett 
órarendi órán kíván részt venni, illetve jóga tanfolyamra jelentkezik, a 
regisztráció során az Adatkezelő személyes adatokat vesz fel Öntől az órarendi 
órán részvétel, illetve a jóga tanfolyam megszervezése érdekében. 
 
A KEZELT ADATOK: az érintett vezeték és keresztneve, e-mail címe, 
telefonszáma, regisztrálásának időpontja. 
 
ADATTÁROLÁSI IDŐ: az érintett törlési kérelméig az adatokat elektronikus 
formátumban tároljuk szerverünkön. A regisztráció törlésével azonnal 
törlődnek a személyes adatok. Az érintett által megadott bármely személyes 
adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton 
tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa 
megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az 
e-mail címet is törli. 
 
AZ ÉRINTETTEK KÖRE: a weboldalon regisztrált valamennyi természetes 
személy. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: az érintettekkel való kapcsolattartás és azonosításuk, 
technikai műveletek végrehajtása és a szolgáltatások működtetése.  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása. 

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY:  az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az 
Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Köteles személyes 
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adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása 
azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létrehozni. 

 

Kapcsolatfelvétel 

KEZELT ADATOK: A kapcsolat menüponton keresztül teremthet kapcsolatot 
szervezetünkkel, amely során személyes adatok kezelésére is sor kerülhet.  
 
A weboldalon a kapcsolat-felvételi mezőben közvetlen személyes adatkezelést 
folytatunk. A felületen létrehozott adat mezők hozzájárulás alapú adatkezelést 
tesznek lehetővé. Az érintett megadhatja nevét, e-mail címét és telefonszámát.  

ADATTÁROLÁSI IDŐ: az érintett törlési kérelméig az adatokat elektronikus 
formátumban tároljuk szerverünkön. 

AZ ÉRINTETTEK KÖRE: üzenetet küldő bármely természetes személy. 
 
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: üzleti kapcsolatfelvétel, panaszkezelés, 
információnyújtás. 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett hozzájárulása. 

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY: a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és 
ajánlat adásához szükséges. Köteles személyes adatokat megadni, hogy 
kapcsolatba tudjon lépni velünk, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a 
következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. 
 
 
 
AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 
 

Adatkezelő neve: Total Studio Kft. 

Postai cím: 1133 Budapest, Gogol utca 13. 113-as iroda  

E-mail cím: info@totalstudio.hu 

Telefonszám: +36 20 313 9004 

Adatkezelési tevékenységének összefoglalása: általános informatikai 
üzemeltetés, weboldal fejlesztés és tárhely szolgáltatás biztosítása 
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ÉRINTETTEK JOGAI 
 

1. A hozzáférés joga 

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés 
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő 
információkhoz hozzáférést kapjon: 

- adatkezelés céljai; 
- érintett személyes adatok kategóriái; 
- azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják 

(ideértve különösen az adatfeldolgozókat); 
- személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; 
- az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében; 
- az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket; 
- automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk. 

A vonatkozó jogszabályok alapján az Ön személyes adatokról való 
tájékoztatását ingyenesen biztosítjuk. Kérésére egy hónapon belül írásban 
válaszolunk.  Ugyanakkor, ha a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy 
– különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a 
kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés 
meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat 
számíthat fel az Ön részére, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő 
intézkedést. Ha Ön már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése 
jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az 
adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.  

Ha a személyes adatok fejlett adatbiztonsági intézkedéseinkkel biztosított 
védelmére tett erőfeszítéseink ellenére bárki jogosulatlanul hozzáfér, 
megváltoztat, továbbít, nyilvánosságra hoz, töröl vagy megsemmisít, 
valamint véletlen megsemmisülést és sérülést okoz, vagy egyébként 
jogosulatlanul kezeli adatait, kérésére tájékoztatjuk Önt az ilyen incidens 
körülményeiről, ideértve azt is, hogy mikor történt, milyen hatásai lehetnek, 
és mit tettünk a következmények megelőzésére vagy enyhítésére. 

 

2. A helyesbítéshez való jog 



Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve 
az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítését. 

3. A törléshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat a korábban megadott 
adatkezelési hozzájárulása visszavonásával. Ebben az esetben ugyanakkor a 
szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, mivel az adatok megadása 
az órarendi órákon való részvételnek, a jóga tanfolyamokra jelentkezésnek 
előfeltétele. 

4. Az elfeledtetéshez való jog 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni 
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek 
figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve 
technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő adatkezelőt, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra 
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának 
törlését. 

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 
alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő 
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 

-  az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 
kéri azok felhasználásának korlátozását; 

-  az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

-  Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival 
szemben. 

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 



géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 
az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná 
az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. 

7. A tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 
tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett 
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön 
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e 
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a 
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok 
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes 
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá 
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: 

- Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 
érdekében szükséges; 

-  meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami 
jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos 
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

- vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA 
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a 
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei 
és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, 
változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a 
kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, 
többek között, adott esetben: 

a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 



b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások 
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását 
és ellenálló képességét; 

c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a 
személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő 
időben vissza lehet állítani;  

d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési 
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 
értékelésére szolgáló eljárást. 

 

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi 
incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi 
tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és 
elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 
valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az 
adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve 
adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike 
teljesül: 

- az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket 
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által 
érintett adatok  tekintetében alkalmazták, különösen azokat az 
intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a 
személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek 
számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 

- az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további 
intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és 
szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben 
az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, 
vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek 
hasonlóan hatékony tájékoztatását. Ha az adatkezelő még nem 



értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, 
miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően 
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

 

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK 
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha 
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a 
tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, 
kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem 
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására 
szolgáló indokokat is. 

 

Mi történik, és mit tehet, ha elutasítjuk a kérelmét?  
Ha az Adatkezelő elutasítja az Ön kijavításra, korlátozásra vagy törlésre irányuló 
kérelmét, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül írásban 
tájékoztatjuk Önt arról, hogy miért nem tudtuk teljesíteni a kérését, és 
tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslati lehetőségeiről és arról, hogy 
bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
Válaszunkat e-mailben küldjük el. 

  

Milyen jogai vannak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés 
jogellenes?  
Ha aggályai vannak az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban, akkor jogosult 
az adatkezelés ellen tiltakozni. A tiltakozásnak tartalmaznia kell egy arra 
vonatkozó kérést, hogy az adatainak kezelését szüntessük meg, és az adatait 
töröljük. 

Ha tiltakozik a személyes adatának kezelése ellen, az Adatkezelő egy hónapon 
belül megvizsgálja a tiltakozás okait, érdemi döntést hoz, és írásban értesíti Önt 
a döntéséről.  

Ha úgy találjuk, hogy a tiltakozása megalapozott, akkor minden adatkezelési 
műveletet megszüntetünk, az érintett adatokat zároljuk, és értesítjük a 
tiltakozásról és az azt követő intézkedésekről mindazokat, akiknek a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk. Ezek a 
címzettek szintén kötelesek intézkedni, hogy az Ön tiltakozása 
érvényesülhessen. Ha nem ért egyet a döntéssel, vagy ha az Adatkezelő nem 



tesznek eleget a fenti egy hónapos határidőnek, Ön bírósághoz fordulhat a 
döntés közlésétől vagy a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül. 

  

 

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?  
Ha az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő 
megsérti a GDPR rendelkezéseit, úgy Ön, mint érintett jogosult arra, hogy 
panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál (azaz az EU bármely tagállama által a 
GDPR 51. cikke alapján létrehozott közhatalmi szervnél) – különösen az Ön 
szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban. Magyarországon a GDPR 51. cikkében foglalt 
kritériumoknak megfelelően létrehozott felügyeleti szerv a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: „NAIH” vagy 
„Hatóság”).  

A GDPR szerint az érintett felügyeleti hatóságnak az a felügyeleti hatóság 
minősül, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike 
alapján érint:  

- az Adatkezelők vagy az adatfeldolgozók az említett felügyeleti hatóság 
tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel; 

- az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős 
mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel 
rendelkező érintetteket; vagy 

- panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz.  

Az Adatkezelő által megvalósított adatkezelés tekintetében a fenti pontok 
szerint az érintett felügyeleti hatóság a NAIH, tekintve, hogy az Adatkezelő 
Magyarország területén rendelkezik tevékenységi hellyel, illetve az adatkezelés 
túlnyomórészt Magyarországon lakóhellyel rendelkező érintetteket érint. Ennek 
megfelelően az alábbi pontban a NAIH részére panasztétel lehetőségének 
részleteiről tájékoztatjuk. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ettől függetlenül 
Ön a fentieknek megfelelően nemcsak a Hatóságnál jogosult panasztételre, 
hanem az EU tagállamában létrehozott bármely felügyeleti hatóságnál, 
különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál. 

 

 

 



 

 

 

 

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG 
A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja 
érintett kezdeményezni: 

- postai úton: 1073 Budapest, Barcsay utca 14. 
- e-mail útján: rokagomb@gmail.com 

 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefon: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

BÍRÓSÁGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS 

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a 
tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, 
Ön bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
Ön dönthet úgy is, hogy a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 
törvényszék előtt indítja meg.  

Ezenkívül – a jogszabályban meghatározott feltételekkel – ha jogellenes 
adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében 
kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Adatkezelők ellen kártérítési igényt 
érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, 
amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet.  

mailto:rokagomba@gmail.com
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Ebben a körben felelősek vagyunk adatfeldolgozóinkért. 

 

 

 


