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1. Az adatkezelési tájékoztató célja  
Az Antaranga Kft. (1163. Budapest, Sasvár u. 91. a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti 

jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.   

Antaranga Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 

www.antarangajoga.hu/adatvedelmitajekoztato címen.   

Antaranga Kft. fenntartja a jogot az adatvédelmi tájékoztató bármikori megváltoztatására, amelyről időben 

értesíti az érintetteket. A Kft. partnereinek személyes adatai védelmében fontosnak tartja az önrendelkezési 

jog tiszteletben tartását. Kft. a személyes adatokat bizalmesan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, 

technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. 

Antaranga Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát. 

 

2. Az adatkezelő adatai 
Amennyiben megkeresné a Kft-t, az antarangajoga@antarangajoga.hu email címen léphet kapcsolatba vele. 

Név: Antaranga Jógaközpont (Antaranga Kft.) 

Székhely: 1163. Budapest, Sasvár u. 91. 

Cégjegyzékszám: 

Adószám: 

Telefonszám: 20-394-7055 

 

3. A kezelt személyes adatok köre 
3.1.  Regisztráció során megadott személyes adatok 

Név (kötelező), email cím (nem kötelező), telefonszám (nem kötelező), az addig gyakorolt jógairányzat 

megadása (nem kötelező), oktatójának megnevezése (nem kötelező), honnan hallott a stúdióról (nem 

kötelező) 

 

   3.2. Technikai adatok 

Antaranga Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során olyan informatikai eszközt 

választ és üzemeltet, hogy a kezelt adat: 

a. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető 

b. hitelessége és hitelesítése biztosított 

c. változatlansága igazolható 

d. jogosulatlan hozzáférés ellen védett 

 

Antaranga Kft.  az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan továbbítás, nyilvánosságra hozatal, 

törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen és gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről. Az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: hogy csak az férhessen hozzá, aki arra 

jogosult, a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát, a rendelkezésre 

állást: hogy amikor a jogosultnak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni az információhoz. 

3.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok 

A www. antarangajoga.hu „hírlevélre feliratkozom” gombra kattintva (kipipálva az „Az adatvédelmi tájékoztatót 

elolvastam és elfogadtam) tud feliratkozni a partner és amennyiben nem kíván többé az adatbázisban szerepelni, 

a „lejelentkezem” gombra kattintva azonnal megteheti azt.  

 

 

http://www.antarangajoga.hu/adatvedelmi
mailto:antarangajoga@antarangajoga.hu
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4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje 

Adatkezelés neve: név, email cím, telefonszám 
Felhasználása: tájékoztatás a stúdió programjairól 
Jogalapja: az ügyfél tájékoztatásban szeretne részesülni 
Megőrzési idő: ameddig az ügyfél kívánja 
 

5. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja 
 

 

Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, adatközlőnek kötelessége az 
érintett hozzájárulásának beszerzése. 
Adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 

különösen az alábbiakkal:   

-2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);   

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad 

áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, 

GDPR);   

-2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);   

-2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);   

-2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról (Pmt.);   

-2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).   

 

 

6. Az adatok fizikai tárolási helyei 
 

Személyes adatai a következőképpen kerülnek kezelésünkbe: személyes adatainak megadása után a 

levelezőrendszerünk használja azokat. A levelezőrendszer teljes titoktartással kezeli az adatokat, a vele 

kötött szerződéssel az adatvédelmi szabályok életbe léptek. Emellett papírformában is eltároljuk az 

adatokat, amelyet az érintett önkéntesen ad meg a helyszínen. Ez utóbbi tárolási helye titkos és biztonságos, 

csak a tulajdonosok férnek hozzá. 

 

7. Az érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, 

és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.   

7.1. Tájékoztatáshoz való jog 

Antaranga Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa.   

Antaranga Kft. adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló 
adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában vissza 
vonhatják. 
 

Általános adatkezelési irányelvek 
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7.2. Az érintett hozzáférésének joga 

Az érintett 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 hozzáférést kapjon illetve értesülhessen az adatkezelés céljairól. 

7.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az Antaranga Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és 

a hiányos adatok kiegészítését.   

7.4. Törléshez való jog 

Az érintett bármikor kérheti személyes adatainak törlését, amennyiben már nem kíván értesülni az 

Antaranga Jógaközpont által szervezett programokról.  

7.5. Tiltakozás joga 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 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. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

7.6. Bírósághoz fordulás joga 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron 

kívül jár el.   

7.7. Adatvédelmi Hatósági eljárás 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

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   

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/

