
Adatvédelmi tájékoztató
Adatkezelő megnevezése

● Név: Gergely Andrea E.V.
● Székhely, postacím: 6726, Szeged Szent Györgyi Albert utca 16-24.
● E-mail: info@gergelyandreauszoiskola.hu
● Honlap: https://www.gergelyandreauszoiskola.hu

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályok:

● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

● 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

● 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
● 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára

vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:
● Webhely: Forpsi.hu - BlazeArts Kft.
● Tel.: (+36) 1 610 5506, (+36) 1 610 5507

Számlázó szoftver szolgáltató
● Az adatfeldolgozó címe:
● Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím):
● Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Feliratkozási feltételek



A gergelynadreauszoiskola.hu weboldalon kezdeményezett regisztráció feltétele, az
előzetes beiratkozás valamely úszó tanfolyamunkra. Ha enélkül tölti ki az
regisztrációs adatlapot, az ott megadott adatokat nem rögzítjük.

Adatkezelés
Beiratkozáskor a szerződéses kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges adatokat
kezeljük...

A kezelt adatok köre és az adatkezelés
célja
Kezelt adatok köre:

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogai
A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog...

A tiltakozáshoz való jog
Az info@gergelyandreauszoiskola.hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen
az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos
jogérvényesítési lehetőség
Panasztétel az adatkezelőnél: info@gergelyandreauszoiskola.hu e-mail címre
küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a
gergelyandreauszoiskola.hu weboldalaon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt
legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.



● Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
● Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
● Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
● Telefon: +36 (1) 391-1400
● Fax: +36 (1) 391-1410
● Honlap: http://naih.hu

Cookie-k (Sütik) kezelése
A sütik feladata információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a
látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket; megkönnyítik a
weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak. A testre szabott
kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit
(cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a
saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session)
cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a gergelyandreauszoiskola.hu weboldalát, használhassák annak
funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje
a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája általában automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre
használt más eszközről, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A gergelyandreauszoiskola.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint
harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával
a gergelyandreauszoiskola.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a
látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a
felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig
a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.


