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Adatkezelési tájékoztató 
 

 

1. BEVEZETÉS 
 

Bagoly A. Ildiko Persoana Fizica Autorizata (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége 

során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések 

betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

Cégnév: Bagoly A. Ildiko Persoana Fizica Autorizata 

Székhely: Székelyboós 36. szám, Maros megye, Románia 

Cégjegyzékszám: F26/115/2010 

Adószám: 26462283 

Adatkezelő képviselője: Bagoly Ildikó  

E-mail: szocsildiko1@yahoo.co.uk 

Telefonszám: 0749-222611 

 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a 

hatályos romániai és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, 

minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a 

megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

 

Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatát és ezt a 

tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben a módosított tájékoztatót nyilvánosan 

közzéteszi. 

 

Adatkezelő képviseletében Bagoly A. Ildiko Persoana Fizica Autorizata tevékenységével 

kapcsolatos adatkezelési feladatokat Bagoly Ildikó látja el. 

 

Jelen tájékoztató a tanfolyamok.bagolyildiko.eu weboldal adatkezelésére vonatkozik, 

időbeli hatálya 2019. április 15-től visszavonásig és/vagy módosításig tart. 

 

 

2. ADATKEZELÉSEK  
 

2.1 A weboldal általános működtetése 
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal a WordPress blogmotoron fut. Alapértelmezés 

szerint a WordPress nem gyűjt semmilyen személyes adatot a látogatókról. Kizárólag a 
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regisztrált felhasználóktól gyűjt a Felhasználói fiókban megjelenő adatokat (ezekről 

bővebben lásd A tanfolyami portál működtetése fejezetet).  

 

Egyes bővítmények és funkciók azonban személyes adatokat is gyűjthetnek, az 

alábbiak szerint: 

 

2.1.1 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak 
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon megtekinthető, illetve meghallgatható videó- és 

hanganyagok az Adatkezelő saját SoundCloud, illetve a YouTube csatornáiról vannak 

beágyazva. Ezek az oldalak sütiket használhatnak a felhasználói viselkedés figyelésére, 

amelyek a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon található audió-videó anyagok 

megtekintése során adatokat gyűjthetnek a Felhasználókról. 

 

 A SoundCloud sütipolitikája itt olvasható: 

https://soundcloud.com/pages/cookies  

 A Youtube-ot működtető Google sütipolitikája itt olvasható: 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en  

 

2.1.2 Sütik (cookie-k) használata 
  

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal látogatásakor a rendszer sütiket használ. A sütik 

olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a testreszabott kiszolgálás érdekében a 

weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek a látogató számítógépére, 

úgy, hogy azokat a látogató internetes böngészője menti le és tárolja el, majd a 

későbbi látogatás során visszaolvassa.  

 

Az Felhasználóknak lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők Eszközök/Beállítások 

menüjében, általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt: 

 

 Mozilla 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 Microsoft Edge  

 Safari (iOS rendszerek)  

 

A Felhasználó a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon is beállíthatja, hogy az oldal által 

használt milyen típusú sütiket hagy jóvá. A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal sütikre 

vonatkozó tájékoztatója itt érhető el: http://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/adatkezelesi-

tajekoztato/. 

 

A sütik elfogadása nem kötelező. Az oldal optimális működése és a lehető legjobb 

felhasználói élmény nyújtása érdekében a sütisávan alapbeállításként az összes 

sütitípust engedélyeztük. A Felhasználó egyetlen kattintással átállíthatja az 

adatbeállítást, ha nem szeretné engedélyezni a sütihasználatot.  

 

https://soundcloud.com/pages/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
http://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/adatkezelesi-tajekoztato/
http://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/adatkezelesi-tajekoztato/
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Adatkezelő nem vállal felelősséget azért, ha a sütik engedélyezése hiányában az oldal 

nem az elvárt módon működik. 

 

2.1.3 Google Analytics alkalmazása 

 
A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a 

Google Inc. („Google”, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics sütiket használ, amelyeket a Felhasználó 

számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weboldal 

használatának elemzését.  

 

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos sütikkel létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-

anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió 

tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

más államokban előzőleg megrövidíti.  

 

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Adatkezelő megbízásából a Google 

ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a 

Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap 

aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal használattal 

és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

 

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet 

nem vezeti össze a Google más adataival. A Felhasználó megakadályozhatja, hogy a 

Google gyűjtse és feldolgozza a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait 

(beleértve az IP-címet is), ha:  

 

 letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu,  

 vagy ha a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal látogatásakor a sütisávban 

kikapcsolja a statisztikai célú sütikre vonatkozó funkciót. 

 

Bővebben a Google Analytics sütikről: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-

usage.  

 

2.1.4 Remarketing hirdetések 

 
Adatkezelő a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal üzemeltetése során a Facebook 

hirdetési rendszerén keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.  

 

A Facebook sütik, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthet vagy 

kaphat adatokat Adatkezelő weboldalairól és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az 

adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújt, illetve hirdetéseket tesz 

célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook partnerhálózatában szereplő további 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.%20u
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem 

tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.  

 

További információ a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken 

olvasható: https://www.facebook.com/about/privacy/. 

 

A Felhasználó megakadályozhatja, hogy a Facebook gyűjtse és feldolgozza a 

weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, ha a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal 

látogatásakor a sütisávban kikapcsolja a marketing célú sütikre vonatkozó funkciót. 

 

 

2.2 Hírlevél és eDM küldése 
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal Felhasználói előzetesen és kifejezetten 

hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Bagoly A. Ildiko PFA reklámajánlataival és egyéb 

küldeményeivel (jellemzően hasznos, ingyenes tartalmakkal) a feliratkozáskor vagy 

tanfolyami jelentkezésnél megadott elérhetőségein megkeresse. 

 

A hírlevéllista technikai üzemeltetését a ListaMester hírlevélküldő szoftver látja el. A 

ListaMester tárolja az érintett által a feliratkozáskor megadott nevet és e-mail címet. 

Ezeket az adatokat az érintett jóváhagyása folyományaként az e-mailküldés technikai 

ellátásának érdekében adjuk át a ListaMesternek.  

 

A ListaMester rendszere tárolja továbbá az e-mailekre vonatkozó, a ListaMesterben 

tárolt profilhoz tartozó statisztikai információkat, beleértve az emailekkel kapcsolatos 

kiküldési, megnyitási és kattintási statisztikákat.  

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név Azonosítás, a feliratkozás lehetővé tétele 

E-mail cím Azonosítás, a feliratkozás lehetővé tétele 

A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása 

A feliratokozáskori IP cím  Technikai művelet végrehajtása 

Engedélyek (hírlevél, 

eDM küldéséről, az 

Adatkezelési 

tájékoztató, illetve az 

ÁSZF elfogadásáról) 

Az adatkezelési szabályoknak megfelelő működés 

biztosítása 

 

 Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozott valamennyi érintett. 

 

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A hírlevélfeliratkozás során gyűjtött adatokat mindaddig kezeljük, amíg a érintett nem 

iratkozik le, vagy ameddig az adatok törlését nem kéri. 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/
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 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő képviselője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

 

Hozzájárulás: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes, kifejezett hozzájárulása, 

tevőlegesen, a feliratkozó űrlap alatti jelölőnégyzet kikpipálásával. Az érintett külön 

jelölőnégyzet kipipálásával kérheti, hogy az Adatkezelő a továbbiakban reklámot is 

tartalmazó üzeneteket (eDM-et) küldjön neki. 

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

 

Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, 

ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek és ajánlatok küldéséről. A leiratkozás lehetőségét 

minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja. Leiratkozás esetén minden személyes 

adatot törlünk a nyilvántartásból és további reklámajánlatokkal és üzenetekkel nem 

keressük meg az érintettet.  

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 

E-mailben: szocsildiko1@yahoo.co.uk  

 

 

2.3 A tanfolyami portál működtetése 
 

Adatkezelő által értékesített online tanfolyamokhoz való hozzáférés a 

tanfolyamok.bagolyildiko.eu online portálon történik.  

 

A Felhasználók a portálon belül a tagsági felületre az Adatkezelő által létrehozott 

fiókadatokkal (felhasználói névvel és jelszóval) tudnak belépni, amit a tanfolyam 

megrendelését követően kapnak meg egy e-mailes értesítőben.  

 

FONTOS! Amennyiben a megrendelő jogi személy, a megrendelésnél meg kell adnia 

annak a fizikai személynek a nevét és az e-mail címét, aki a megrendelt tanfolyam 

felhasználója lesz. A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal használatára vonatkozó 

mailto:szocsildiko1@yahoo.co.uk
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általános szerződési feltételek értelmében (https://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/aszf/) a 

megrendelő jogi személy felelős azért, hogy rajta keresztül a tanfolyamra jelentkezett 

természetes személy Felhasznlóként tudomásul vegye, elfogadja és tiszteletben tartsa 

jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat. 

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Felhasználó neve Azonosítás, a regisztráció lehetővé tétele 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést 

szolgálja 

Vezeték- és keresztnév Azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez szükséges 

E-mail cím A felhasználói fiók létrehozásához és a tanfolyami 

részvételhez kötődő kapcsolattartáshoz szükséges 

Regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása 

Regisztrációkori IP cím  Technikai művelet végrehajtása 

Legutolsó bejelentkezés  Technikai művelet végrehajtása 

 

A felhasználói fiók létrehozásához szükséges adatokat az érintett az online 

megrendelőlap kitöltésével adja meg (lásd a következő fejezetben). Minden 

Felhasználó bármikor megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes 

profiladatait – az egyetlen technikai okokból nem változtatható adat a felhasználónév. 

 

 Az érintettek köre:  

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon tanfolyami résztvevőként regisztrált összes 

érintett. 

 

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

A felhasználói fiókokat és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat a regisztráció 

érvényessének lejártával legkésőbb 24 órán belül töröljük. Kivételt képeznek azok az 

esetek, amikor a Felhasználó a regisztráció lejárati ideje előtt kéri a felhasználói fiók 

törlését. 

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő képviselője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

 

Szerződés teljesítése: Az adatkezelés jogalapja a tanfolyamvásárlással az érintett és az 

Adatkezelő között létrejövő szerződés teljesítése (melynek részleteit a vásárláskor 

elfogadott Általános Szerződési Feltételeink szabályozzák).  

 

https://tanfolyamok.bagolyildiko.eu/aszf/
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Hozzájárulás: További jogalap az adatkezeléshez a Felhasználó önkéntes, kifejezett 

hozzájárulása, tevőlegesen, a megrendelőlapon lévő jelölőnégyzet kikpipálásával.  

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

 

Az érintett a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni 

tiltakozást az alábbi módokon tudja kezdeményezni: 

 

E-mailben: szocsildiko1@yahoo.co.uk  

 

 

2.4 Online értékesítés 
 

Adatkezelő a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal értékesítési oldalain keresztül online 

tanfolyamokat értékesít.  

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezetéknév Azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez szükséges 

Keresztnév Azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez szükség 

E-mail cím és 

telefonszám 

A megrendeléssel és tanfolyamon való részvételhez 

kötődő kapcsolattartáshoz szükséges 

Számlázási adatok 

természetes személy 

esetében: megrendelő 

neve és címe 

Szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó 

díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése. 

Számlázási adatok jogi 

személy esetében: cég 

megnevezése, székhelye 

és adószáma 

Szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés 

teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó 

díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 

követelések érvényesítése. 

Vásárlás időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A vásárláskori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 

A megrendelési űrlap kitöltésekor megadott adatokat a ListaMester rendszer tárolja.  

 

 Az érintettek köre:  

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon elérhető online tanfolyamok megrendelői 

mailto:szocsildiko1@yahoo.co.uk
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 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Az ügyfélkapcsolatok visszakereshetőségének biztosítása érdekében a megrendeléssel 

kapcsolatos adatokat a megrendelt tanfolyamhoz való hozzáférés érvényességi 

idejének lejártától számított maximum 2 évig tároljuk. Kivételt képeznek a számviteli 

bizonylatok, mivel ezeket a Pénzügyminisztérium 2015. évi 2634 számú rendeletének 38. 

cikkelye alapján a kiállításkori pénzügyi év zárásától számított 10 évig meg kell őrizni. 

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő képviselője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

 

Szerződés teljesítése: Az adatkezelés jogalapja a tanfolyamvásárlással az érintett és az 

Adatkezelő között létrejövő szerződés (melynek részleteit a vásárláskor elfogadott 

Általános Szerződési Feltételek szabályozzák).  

 

Jogi kötelezettség teljesítése: További jogalap az Adóügyi Törvénykönyv és a 

Pénzügyminisztérium 2634/2015 sz. Rendelete a pénzügyi-számviteli dokumentumokról. 

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 

E-mailben: szocsildiko1@yahoo.co.uk  

 

 

2.5 Online bankkártyás fizetési mód biztosítása 
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon keresztül megrendelt termék árának kifizetése 

banki átulalással vagy a PlatiOnline online bankkártyás fizetési rendszerén keresztül 

történik. 

 

FONTOS: A vásárlás egyik pontján sem látjuk vagy férünk hozzá a Megrendelő által 

megadott bankkártyaadatokhoz és azokat semmilyen módon nem tároljuk. A 
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Megrendelő kártyaadatainak biztonságát garantálja, hogy ezeket a PlatiOnline 

rendszere sem tárolja, hanem egy biztonságos kapcsolaton keresztül továbbítja a 

fizetési műveletet végző banknak. 

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 

Az értékesítési oldalainkon online bankkártyás vásárlás esetén átfutó tranzakciós 

adatokat közvetlenül a C Solution SRL-nek adjuk át, hogy feldolgozhassa a 

befizetéseket, garanciális időszakon belül visszautalja a befizetéseket, illetve kezelje a 

befizetésekkel és visszautalással kapcsolatos panaszokat és érdeklődést. 

 

Az online bankkártyás fizetéshez a következő személyes adatokat továbbítjuk a 

PlatiOnline üzemeltetője (C Solution SRL) felé: 

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vásárló e-mail címe és 

telefonszáma 

bankkártyás fizetés lebonyolítása, a PlatiOnline 

bankkártyás fizetés rendszer követelményei szerint 

Számlázási név és cím 

(cégek esetében 

adószám is) 

bankkártyás fizetés lebonyolítása, a PlatiOnline 

bankkártyás fizetés rendszer követelményei szerint 

Vásárolt termék neve és 

ára 

bankkártyás fizetés lebonyolítása, a PlatiOnline 

bankkártyás fizetés rendszer követelményei szerint 

Fizetés végösszege bankkártyás fizetés lebonyolítása, a PlatiOnline 

bankkártyás fizetés rendszer követelményei szerint 

 

 Az érintettek köre:  

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon elérhető online tanfolyamok valamelyikét 

megrendelő, online bankkártyás fizetést lebonyolító érintettek. 

 

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Az online fizetés lebonyolításáig tart. 

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 

 

A személyes adatokat az adatkezelő képviselője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

 

Szerződés teljesítése: Az adatkezelés jogalapja a tanfolyamvásárlással az érintett és az 

Adatkezelő között létrejövő szerződés (melynek részleteit a vásárláskor elfogadott 

Általános Szerződési Feltételek szabályozzák).  

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
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Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 

E-mailben: szocsildiko1@yahoo.co.uk  

 

 

2.6 Panaszkezelés 

 
A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon vásárolt termékek esetében minőségi kifogással 

élő és/vagy az elállási jogot érvényesíteni kívánó érintettek a vásárlástól számított 15 

naptári napon belül jelezhetik e szándékukat, az Általános Szerződési Feltétlekben 

rögzített előírásoknak megfelelően.  

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

 
Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték- és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás. 

E-mail cím Kapcsolattartás. 

Telefonszám Kapcsolattartás. 

Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan 

felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák 

kezelése. 

 
 Az érintettek köre:  

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon elérhető online tanfolyamok valamelyikét 

megvásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett. 

 

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: 

 

Adatkezelő a panasztétel céljából beérkezett e-mailekben megadott adatokat a 

érintett e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt 

bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége érdekében tárolja azokat, amíg azt 

szükségesnek ítéli meg. 

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: 
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A személyes adatokat az adatkezelő képviselője kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben 

tartásával. 

 

 Az adatkezelés jogalapja 

 

Szerződés teljesítése: Az adatkezelés jogalapja a tanfolyamvásárlással az érintett és az 

Adatkezelő között létrejövő szerződés (melynek részleteit a vásárláskor elfogadott 

Általános Szerződési Feltételek szabályozzák).  

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

 

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az 

adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő 

visszavonásához. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi 

módokon tudja érintett kezdeményezni:  

 

E-mailben: szocsildiko1@yahoo.co.uk. 

 

 

2.7 Ügyefélkapcsolatok 
 

Ha a tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon elérhető termékek igénybevétele során 

kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a weboldalokon megadott 

módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet Adatkezelővel. 

 

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebookon stb. 

megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként 

megadott személyes adatával együtt bizalmasan kezeli, az ügyek visszakereshetősége 

érdekében tárolja azokat, amíg azt szükségesnek ítéli meg. 

 

 

2.8 Közösségi oldalak 
 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalhoz kapcsolódó közösségi oldalak (pl. Facebook, 

YouTube stb.) követése esetén az adatkezelés az érintettnek az adott közösségi oldalon 

regisztrált nevére, illetve nyilvános profilképére terjed ki. 

 

 Az érintettek köre:  
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Az adatkezelés valamennyi felhasználót érinti, aki regisztrált az adott közösségi 

oldalakon és “lájkolta” vagy követi Adatkezelő által üzemeltetett oldakat, illetve 

csatlakozott a zárt Facebook-csoportok valamelyikéhez. 

 

 Az adatgyűjtés célja: 

 

Az adatgyűjtés célja a közösségi oldalakon a weboldalak egyes tartalmi elemeinek, 

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve 

„lájkolása”,  népszerűsítése. 

 

 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok 

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek 

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

 
Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az 

adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.  

 

Az adatkezelés a közösségi oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, 

módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal 

szabályozása vonatkozik.  

 

A Facebook adatkezelési szabályzata itt olvasható: 

https://www.facebook.com/policy.php.  

 

A Youtube-ot működtető Google adatkezelési szabályzata itt olvasható: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu. 

 

 Az adatkezelés jogalapja:  

 
Hozzájárulás: Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalon. 

 

 

2.9 Egyéb adatkezelések 
 

Jelen dokumentumban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk 

tájékoztatást.  

 

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más 

szervek megkeresése esetén kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, adatokat közölni, 

átadni, iratokat rendelkezésre bocsátani.  

 

Ezekben az esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az 

adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben adunk ki, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
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3. ADATFELDOLGOZÓK 
 

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és 

szolgáltatásait veszi igénybe: 

 

Tárhelyszolgáltató: 

 

Adatfeldolgozó neve: ROMARG SRL 

Székhely: Str. Ionescu Crum, nr. 9, Brasov, Romania 

Cégjegyzékszám: J14/900/1994 

Adószám: RO 6529540 

Elérhetőség: https://www.romarg.ro/contact.html 

Bővebb információ az adatfeldolgozásról: https://www.romarg.ro/politica-

de-confidentialitate.html  

Továbbított adatok köre: az érintett által megadott valamennyi adat 

Az adattovábbítás célja: tárhelyszolgáltatás, a weboldal elérhetővé tétele, 

megfelelő működtetése 

Az adatfeldolgozás időtartama: Adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti 

megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé 

intézett törlési kérelméig 

 

Webanalitikai szolgáltatás (Google Analytics) üzemeltetője: 

 

Adatfeldolgozó neve: Google Information Technology Services LLC 

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 

Bővebb információ az adatfeldolgozásról: 

https://policies.google.com/privacy?hl=hu. 

Továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, a látogatás időpontja, 

időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, az érintett által használt 

operációs rendszer, a böngésző típusa, a képernyő felbontása 

Az adattovábbítás célja: statisztikai elemzések készítése, ezáltal Adatkezelő 

szolgáltatásai minőségének ellenőrzése és javítása 

Az adatfeldolgozás időtartama: maximum 2 év 

Megjegyzés: A Google LLC a Privacy Shiled Keretegyezmény alapján 

vezetett megfelelőségi listában szerepel. 

 

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője 

biztosítja 

 

Adatfeldolgozó neve: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti 

Társaság (BITHUSZÁROK BT.) 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 

https://www.romarg.ro/contact.html
https://www.romarg.ro/politica-de-confidentialitate.html
https://www.romarg.ro/politica-de-confidentialitate.html
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Cégjegyzékszám: 13-06-065996  

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 

Adószám: 21158218-2-13 

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu  

Bővebb információ az adatfeldolgozásról: 

https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php  
Továbbított adatok köre: a hírlevélfeliratkozással kapcsolatos adatok (név 

és e-mail cím), tanfolyami megrendeléssel kapcsolatos adatok (vezeték- 

és keresztnév, e-mail cím, számlázási adatok) 

Az adattovábbítás célja: hírlevéllista és tanfolyami levelezés technikai 

üzemeltetése, ügyfélnyilvántartás 

Az adatfeldolgozás időtartama: hírlevél feliratkozás esetében az érintett 

leiratkozásáig, illetve ameddig adatai törlését nem kéri, tanfolyami 

részvétel esetében a tanfolyami regisztráció érvényességéig, illetve az 

érintett leiratkozásáig vagy ameddig adatai törlését nem kéri. 

 

Online bankkártyás fizetési szolgáltató: 

 

Adatfeldolgozó neve: C Solution SRL (PlatiOnline) 

Székhely: Romania, Bucuresti, Sector 6, Sos. Pandurilor nr. 71 

Cégjegyzékszám: J40/8552/2001 

Adószám: RO 14225658 

Elérhetőség: https://www.c-solution.biz/en/home/  

Továbbított adatok köre: az érintett IP-címe, e-mail címe és telefonszáma, 

számlázási neve és címe 

Az adattovábbítás célja: online értékesítéshez kötődő pénzügyi 

tranzakciók biztosítása bankkártyás fizetési szolgáltatáson keresztül 

Az adatfeldolgozás időtartama: törvényi kötelezettségnek megfelelően 

 

Számlavezető bank: 

 

Adatfeldolgozó neve: OTP Bank Romania SA 

Székhely: Str. Buzesti, nr. 66-68, sector 1, Bucuresti, Romania 

Cégjegyzékszám: J40/10296/1995 

Adószám: RO7926069 

Elérhetőség: https://www.otpbank.ro/hu/otp-csoport/kapcsolat  

Továbbított adatok köre: az értintett neve és bankszámlaszáma (nem az 

Adatkezelőtől származó, továbbított adat, hanem a felhasználó adja meg 

közvetlenül az Adatfeldolgozónak) 

Az adattovábbítás célja: banki átutalással történő fizetés biztosítása 

Az adatfeldolgozás időtartama: törvényi kötelezettségnek megfelelően 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@bithuszarok.hu,
mailto:info@listamester.hu
https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek-adatkezelesi-tajekoztato.php
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4. SZERVEZÉSI, FIZIKAI ÉS TECHNIKAI 

INTÉZKEDÉSEK  
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon a hírlevélfeliratkozás során megadott adatokat 

(név, email-cím) a ListaMester magas biztonsági szintű rendszereiben tároljuk, saját 

számítógépen, mobiltelefonon vagy mobil adathordozón tárolható adatbázist erről 

nem készítünk. 

 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalon online tanfolyam megrendelése esetén 

megadott adatokat (megrendelő/felhasználó neve és e-mail címe és telefonszáma, 

számlázási név és cím) a ListaMester (Bithuszárok BT) és a PlatiOnline (C Solution SRL) 

magas biztonsági szintű rendszereiben tároljuk, saját számítógépen, mobiltelefonon 

vagy mobil adathordozón tárolható adatbázist erről nem készítünk. 

 

A ListaMester adatkezelési szabályzata és általános szerződési feltételei itt olvashatók: 

https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php.  

 

A megrendelés során megadott e-mail cím és felhasználó nevének manuális 

átvezetésével Adatkezelő minden tanfolyami résztvevőnek létrehoz egy felhasználói 

fiókot, amelybe belépve a Felhasználó hozzáfér a megvásárolt online tanfolyam 

anyagaihoz. A fiókba bejelentkezve az Adatlapom szerkesztése menüpontra kattintva 

megváltoztathatja a személyes beállításait, önszántából új adatokat adhat meg, 

megváltoztathatja az email címét, a jelszavát. A felhasználónév az egyetlen adat, mely 

technikai okokból nem módosítható és nem törölhető. Ha a Felhasználó a 

regisztrációhoz megadott email címmel használja a Gravatar szolgáltatást, a fiókjában 

látható adatlap-képet a Gravatar oldalán tudja cserélni, beállítani. 

 

A Felhasználó adatlapon megadott személyes adatokat (email cím, felhasználónév, 

opcionálisan keresztnév, vezetéknév, honlap, életrajzi infó) a WordPress rendszerben 

tároljuk, ezekről az adatokról saját számítógépen, mobiltelefonon vagy mobil 

adathordozón tárolható adatbázist erről nem készítünk. 

 

A WordPress rendszerre vonatkozó adatkezelési szabályzat itt olvasható: 

https://wordpress.org/about/privacy/.  

 

A megrendelésnél megadott számlázási adatok felhasználásával Adatkezelő 

elektronikus számlát állít ki és küld el az érintetteknek, a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően. A kiállított számlákat Adatkezelő saját, jelszóval védett számítógépén 

tárolja, és a törvényi kötelezettségeknek megfelelően az adott pénzügyi év zárásától 

számított 10 évig megtartja. Az elektronikus számlalevelet Adatkezelő az ügyek 

visszakereshetősége érdekében addig tárolja, amíg azt szükségesnek ítéli meg. 

 

Adatkezelő az általa kezelt adatok biztosnága érdekében a következő technikai 

intézkedéseket hozza: 

 Jelszóval védett WIFI 

https://listamester.hu/felhasznalasi-feltetelek.php
https://wordpress.org/about/privacy/
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 Jelszóval védett számítógép (laptop) 

 SSL tanúsítvány 

 

Bagoly A. Ildiko PFA nevében Bagoly Ildikó az egyetlen személy, aki a 

tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldalak működtetése során adatkezelési feladatokat 

láthat el. 

 

Harmadik országbeli adatfeldolgozók 
 

A tanfolyamok.bagolyildiko.eu oldal működtetése során a következő harmadik 

országbeli adatfeldolgozókkal működünk együtt: Google Information Technology 

Services LLC és Facebook Inc.  

 

A GDPR szerinti adatvédelmi és biztonsági sztenderdek betartására ezek az 

adatfeldolgozók is kötelezettséget vállalnak és részt vesznek az Európai Unió és az 

Amerikai Egyesült Államok által létrehozott adatvédelmi pajzsban. Bővebb információ 

az adatvédelmi pajzsról és a résztvevő szervezetek listájáról: 

https://www.privacyshield.gov/welcome.  

 

 

 

5. AZ ÉRINTETTEK JOGAI 
 

 

A hozzáférés 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 és a rendeletben felsorolt 

információkhoz hozzáférést kapjon. 

 

A helyesbítéshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az 

adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – 

egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

A törléshez való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 

törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje 

meghatározott feltételek esetén. 

 

 

https://www.privacyshield.gov/welcome
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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 adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a 

szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, 

illetve másodpéldányának törlését. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az 

alábbi feltételek valamelyike teljesül:  

 Az érintett 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 az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 

azok felhasználásának korlátozását;  

 az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés 

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

 az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

 

Az adathordozhatósághoz való jog 

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa 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. 

 

Tiltakozáshoz való jog 

 

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

tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból 

történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen 

üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen 

üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a 

továbbiakban e célból nem kezelhetők. 
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Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást 

 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá 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:  

 az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése 

érdekében szükséges;  

 meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog 

teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos 

érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; 

 vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul. 

 

 

Adatkezelésekre vonatkozó jogok kapcsán az érintett a következő módon veheti fel a 

kapcsolatot az Adatkezelő képviselőjével: 

 

Képviselő neve: Bagoly Ildikó 

E-mail cím: szocsildiko1@yahoo.co.uk 

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az 

adatvédelmi hatósághoz fordulhat.  

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

 

Hatóság neve: Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor 

Címe: Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865 

Telefonszáma: 0219551 

Weboldala: http://anpc.ro  

 

 

Utolsó módosítás: 2019. május 20.  

mailto:szocsildiko1@yahoo.co.uk
http://anpc.ro/

