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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

ÉS HOZZÁJÁRULÁS 

 

Jelen tájékoztató célja, hogy Kovács-Kvotidán Ágnes Anikó egyéni vállalkozó (kvoteam), mint 

adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők megfelelő tájékoztatást kapjanak az adatkezelő által végzett 

adatkezelés, adatfeldolgozás, adattovábbítás, illetve egyéb, személyes adatokkal összefüggő 

tevékenységek köréről, módjáról és céljáról, továbbá az ezekhez kapcsolódó jogaikról. 

 

AZ ADATKEZELŐRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  

 

Név: Kovács-Kvotidián Ágnes Anikó egyéni vállalkozó 

Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd utca 44.3. emelet 14/a. 

Nyilvántartó szerv: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Nyilvántartási szám: 44544571 

Adószám: 67258853143 

  

  

Telefonszám: + 36-70/385-5131 

E-mail: ateedzod@gmail.com 

 

AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

 

Adatkezelő a kiscsoportos és személyi edzés szolgáltatását igénybe vevők jelen tájékoztatóban megjelölt 

személyes adatait kezeli, az alábbi feltételekkel. Adatkezelő az érintettektől megismert és egyéb módon 

tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezeli. Adatkezelő 

biztosítja, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá, hogy a 

személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen. 

 

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK 

 

Kiscsoportos és személyi edzés szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos adatkezelés 

Az adatkezeléssel 

érintett személyes 

adatok 

Természetes személyazonosító adatok (pl. családi és utónév), lakcím, e-mail 

és telefonos elérhetőség, egészségügyi adatok (különösen műtétekkel, 

betegségekkel, gyógyszerekkel, esetleges sérülésekkel összefüggő adatok), 

továbbá fénykép, video-, és hangfelvétel. 

A személyes adat 

forrása 

A kiscsoportos és személyi edzés szolgáltatást igénybe vevő személyek. 

Adatkezelés célja Az adatkezelés célja, hogy az adatkezelő, mint a kiscsoportos és személyi 

edzés szolgáltatást nyújtó vállalkozó hatékony és biztonsággal végezhető 

edzésprogramot tudjon a szolgáltatást igénybe vevő számára összeállítani, 

illetve, hogy vele a szolgáltatás nyújtása körében kapcsolatot tartson, az 

edzésprogram hatékonyságát felmérje, továbbá marketing célok. 

Adatkezelés 

jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - hozzájárulás 

Megőrzési idő Az edzésprogram befejezését követő 5 évig, fényképek, video-, és 

hangfelvétel esetében annak elkészítését követő 5 évig. 
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TÁJÉKOZTATÁS ADATFELDOLGOZÓKRÓL 

 

Az adatkezelő adatfeldolgozói: 

 

ÉRINTETTI JOGOK, JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS PANASZKEZELÉS 

 

Tájékoztatás:  

Írásban tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatot, milyen jogalapon, 

milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezel, továbbá, hogy kinek, mikor, milyen 

jogalap szerint, mely személyes adathoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes 

adatot. 

 

Helyesbítés: 

Írásban kérhető, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatot (például bármikor 

megváltoztathatja a postai elérhetőségét, vagy ha névváltozás következik be). 

 

Törlés: 

Írásban, az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti az adatok törlését. A törlési 

kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha őt a jogszabályok a személyes adatok további 

tárolására kötelezik.  

 

Korlátozás: 

Írásban kérhető, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt 

indok szükségessé teszi az adatok zárolását.  

 

Tiltakozás: 

Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás 

vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. 

 

Kérelmek teljesítése: 

 

Az érintett kérelmét a jelen tájékoztatóban szereplő e-mail címre, illetve székhelyre nyújthatja be. 

 

A kérelem benyújtása során a kérelmezőnek biztosítania kell, hogy személye egyértelműen azonosítható 

legyen és a kérelemben meg kell adnia a következő személyes adatait: 

− családi és utóneve, valamint lakcíme. 

 

Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül tájékoztatja a kérelem 

nyomán meghozott intézkedésekről.  

 

JOGORVOSLAT 

 

Mindenki, aki úgy véli, hogy az adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, keresettel 

bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 

székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: 

+36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 
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A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, azonban az azt 

kezdeményező személy lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is 

megindítható. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a Hatósághoz fordulnak, az a panaszokat csak abban az esetben 

vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az 

adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és a megkeresése nem vezetett eredményre. 

 

HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSA 

Kérjük, hogy az alábbiak közül a megfelelőt húzza alá. 

1. Hozzájárulok, hogy Kovács-Kvotidián Ágnes Anikó egyéni vállalkozó 

(továbbiakban adatkezelő) személyes adataimat, beleértve különleges személyes 

adataimat az Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban kezelje, abból a célból, 

hogy számomra hatékony és biztonsággal végezhető edzésprogramot állítson 

össze. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom 

(ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét) és gyakorolhatom érintetti jogaim. 

 

Igen Nem 

2. Hozzájárulok, hogy az adatkezelő személyes adataimat az Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglalt módon kapcsolattartás céljából kezelje. Tudomásul 

veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom (ami nem érinti a 

visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) 

és gyakorolhatom érintetti jogaim. 

 

Igen Nem 

3. Hozzájárulok, hogy az adatkezelő személyes adataimban, illetve egészségügyi 

adataimban bekövetkező, általam rendelkezésre bocsátott változásokat a jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóval összhangban kezelje. Tudomásul veszem, hogy 

hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom (ami nem érinti a visszavonás előtt 

a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) és gyakorolhatom 

érintetti jogaim. 

 

Igen Nem 

4. Hozzájárulok, hogy az adatkezelő rólam az edzések közben fényképet, video-, 

illetve hangfelvételt készítsen és azokat marketing célokból (jellemzően 

közösségi oldalakon és egyéb online felületeken történő közzététel útján) kezelje, 

felhasználja. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom (ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) és gyakorolhatom érintetti jogaim. 

 

Igen Nem 

5. Hozzájárulok, hogy az adatkezelő személyes adataimat az Adatkezelési 

Tájékoztatóban foglalt módon az edzésprogram hatékonyságának méréséhez 

kapcsolódóan kezelje. Tudomásul veszem, hogy hozzájárulásomat bármikor 

visszavonhatom (ami nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét) és gyakorolhatom érintetti jogaim. 

 

Igen Nem 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adataim 

kezeléséhez nem járulok hozzá, úgy a hatékony és biztonsággal végezhető edzésprogram összeállítása 

nem biztosított. 


