Adatvédelmi nyilatkozat

1.A nyilatkozat célja
1.1.Jelen adatnyilatkozat célja, hogy Bús Tímea e.v. (továbbiakban:
adatkezelő), 1133 Budapest, Pannónia u. 72-74. 7/9, adószáma: 762338031-41, az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalakon (továbbiakban
Weboldalakon): bustimeacoach.hu, eletvezetesicoach.hu, 49nap.hu
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.
2. Az adatkezelő megnevezése:
Bús Tímea e.v. (továbbiakban: adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1133 Budapest, Pannónia u. 72-74. 7/9
Az adatkezelő adószáma: 76233803-1-41
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: bustimea@bustimeacoach.hu
tel: +36 (30) 311 36 70
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás
Az adatkezelő számára kötelezőek jelen irányelvek tartalma illetve teljes
mértékben kötelezettséget vállal arra nézve, hogy tevékenysége megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak.

3. A kezelt adatok köre
3.1. A felhasználok az alábbi adatokat adják meg:
- név
- email cím
- telefonszám
- lakcím
3.2. A felhasználó által megadott adatokat a számítógép használatakor az
adatkezelő a technikai folyamatok eredményeképpen automatikusan rögzíti.
Az adatokhoz kirárólag az adatkezelő fér hozzá.
3.3. A weboldalak használatakor a fizetési szolgáltató álatal generált számsor
továbbításra keről az adatkezelő részére.
4. Az adatkezelő jogalapja, módja és célja

4.1. Az adatkezelő a felhasználók személyes adatainak önkéntes
hozzájárulása a személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény ( infotv) pontja
alapján történik.
4.2. Az adatkazelő jogszabályi felhatalmazás okán a szolgáltatásból eredő
díjak számlázása miatt kezelheti az információs társadalmakkal összefüggő
szolgáltalás igénybevételével kapcsolatos természetes személyszonosító
adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatlás igénybevételének időpontjára,
helyére és időtartamára vonatkozó adatokat.
4.3. Az adatkazelő az adatokat kizárólag a célhoz használja. A felhasználó
által megadott személyes adatok célja a Weboldalakon megrendelt
szolgáltatatások nyújtása, audio- és video anyagok továbbítása, hírlevelek
küldése, előadások, tréningek, kurzusok szervezése, a szolgáltalás
igénybevételével kapcsolatos ügyintézés illetve számlázás.
4.4.Az autióomatikusan rögzített adatok céljaa statisztikakészítés, az
informatika infrastuttúra további fejlesztése és a felhasználók jogainak a
védelme.
5.Az adatkazelés időtartama
5.1. A Weboldalak szolgáltatásainak használata során megadott személyes
adatok kezelése a szolgáltalásra irányuló tevékenység megszünéséig tart.
5.2. A fenti jogszabályok nem érvényesek a jogszabáloykban így a számviteli
jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségre.
6. A személyes adatok továbbítása és felhasználása
6.1. A weboldalak szolgáltaltásainak használtata során az adatkezelő a
felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személye
irányába:
A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)
6.2. A fent megadottakon túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok
továbbítása kizárólag törvényben meghatározott esettben illetve a felhasználó
kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
6.3. A Weboldalk szolgáltaltásainak hazsnálata során az adatkazeleő a
következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

Számlázz.hu
KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(KBOSS.hu Kft.)
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Tárhelyszolgáltatóként:
DOTROLL KFT.
Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5
Webműhely Kft.
1037 Budapest, Bécsi út 269.
Adatfeldolgozóként:
BBrand Kft.
4032 Debrecen, Füredi út 98.
Marketingszoftver:
Sales-Autopilot Kft.
1089 Budapest, Golgota u. 3.
7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
7.1. Az érintett kérelmére az adatkazelő közeles tájákoztatást adni az érintett
általa kezelt adatokról, az adatok forrásairól, az adatkezelés céljáról,
időtartamáról, jogalapjáról. Az adatkezelő továbbá köteles tájékoztatni arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért
tájékoztatást.
7.2. A felhasználó jogosult személyes a helyesbítést kérni a helytelenül
rögzített adatokról.
7.3. A felhasználó jogosult személyes adatainak a törlését kérni. Ezen törlés
nem vonatkozik a jogszabályok, mint a számviteli jogszabályok, alapján
történő adatkezelésre, azokat a Szolgáltató a törvénynek, jogszabálynak
megfelelő időtartamig köteles őrizni.
7.4. Az érintett a adatvédelmiy nyilatkozatban közétett jogait az alábbi
elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:
Postai úton:Bús Tímea
1133 Budapest, Pannónia u. 72-74. 7/9.
Elektronikus levélben: bustimea@bustimecoach.hu
7.5. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt
jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, is fordulhat vagy vizsgálatot

kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +361-3911400, www.naih.hu).
8. Hírlevelek
8.1. A regisztráció során elektronikusan megadott levélcímekre hírdetést
vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a felhasználó kizárólagos
hozzájárulásával, a jogszabályi előírások megfelelő betartásával kerül sor. A
felhasználó bármikor leíraktozhat a hírlevélről, a hírlevélben alján elhelyezett
linkre kattintva.
9. Elődások, Tréningek, kurzusok
9.1. Az üzemeltető által szervezett online és személyes rendezvényekelőadások, kurzusok, tréningek- jelentkezői elfogadják, hogy a szervező a
rendezvényen kép – és hangfelvételt készítsen. Ezen felvételek célja, akár
audi, akár hangfelvétel, a szogálatás minőságének javítását segíti elő,
felhasználhatja továbbá marketingkommunikációra, illetve a résztvevők
további szíves felhasználását, tudását szolgálja.
9.2. A jelentkezéssel a résztvevő hozzájárul a felvétlek késíztéséehez és
minden ahhoz füződő jogárol egyúttal lemond.
10. Záró rendelkezések
10.1. Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az álatla kezelt
személyes adatok biztonságáól, minden tőle telhetőt megtesz különös
tekintettel a technikai intézkedésekre, amelyek biztosítják, hogy felvett, tárolt
illetve kezelt adatok védettek legyenek. Mindent megtesz annak az
érdekében, hogy megkadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználást és jogosulatlan megváltoztatását.
10.2. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a egyoldalúan
módosítsa.Az adatkezelő a módodításról a felhasználokat minden esetben
értesíti. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításáról szóló
tájékoztatást közzéteszi a Weboldalon.A módosítást hatályba lépéset
követően a felhasználó a szolgáltatlás használatával, rátutaló magatartással
tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

