
 
 

A D A T K E Z E L É S I  T Á J É K O Z T A T Ó  
 
 
1./ Bevezető: 
A jelen adatkezelési tájékoztató a www.psynatura.hu weblapra regisztrált látogatóink és a szerződéses 
hallgatóink azon adataira vonatkozik, amelyek a regisztrálás- és a szerződéskötés alkalmával a 
birtokunkba kerülnek. 
 
2./ Adatkezelő: 
PSYCHO-NATURA Egészségvédő és Szolgáltató Betéti Társaság 
Székhelye: 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 21. 
Cégjegyzék száma: 16-06-001941 
Adószáma: 26014429-1-16 
Statisztikai jelzőszáma: 
 
3./ Az adatkezelés célja: 
Az adatkezelés célja, hogy regisztrált látogatóinkkal és szerződéses partnereinkkel a kapcsolatot 
folyamatosan fenn tudjuk tartani. 
 
4./ Alkalmazott jogszabályok: 
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény). 
 
5./ Az adatkezelés jogalapja: 
GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. pont, mely szerint „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak 
egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.” 
 
6./ A kezelt adtok kategóriái: 
Név és születési név 
Születési hely 
Születési idő 
Lakcím: 
e-mail cím 
 
7./ Mely személyek adatainak kezelése történik? 
a./ Akik regisztráltak a honlapunkra. A regisztráció életkorhoz nem kötött. 
b./ Szerződéses partnereink. Szerződést csak nagykorú személlyel kötünk. 
(Továbbiakban: érintettek)) 
 
8./ Az adatkezelő mely harmadik személyeknek adhatja ki a kezelt adatokat? 
Szerződéses partnereink esetében a számlán szereplő adataikat az adóhatóságnak (NAV); 
Egyébként a kezelt adatokat titkosan kezeljük, azokat senkinek nem adjuk ki, kivéve, ha  jogszabály  
számunkra ezt kötelezően előírja. 
 
9./ Az adatkezelés időtartama: 
 
a./ Szerződéses partnereink vonatkozásában, a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 8 
évig  (Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a) 
b./ Csak regisztráció esetében annak megszűnésekor nyomban töröljük az adatokat. 
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10./ Az adatok nyilvántartása: 
 
Az adatkezelő a kezelt adatokról nyilvántartást vezet a GDPR 30. cikkében foglalt tartalommal. 
 
11./ Az érintettek jogai: 
Érintettek szóban, írásban és elektronikus úton kérelmezhetik az adatkezelőtől a GDPR III. és az Info 
törvény II/A. fejezetében biztosított hozzáférési-, helyesbítéshez-, törléshez- adatkezelés 
korlátozásához-  és tiltakozáshoz való joguk gyakorlását. 
Az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről, 
esetlegesen – amennyiben annak teljesítésének feltételei nem állnak fenn - a kérelem elutasításáról. 
 
12./ További tájékoztatások 
Az adatkezelőnél sem automatizált adatkezelés, sem automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás 
nem történik. 
 
Amennyiben valamely érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, az adatkezelés ellen a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 
1530 Budapest, Pf.: 5) panasz nyújthat be, illetve polgári per kezdeményezhet. A peres 
eljárás az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az adatkezelő székhelye szerinti 
törvényszék előtt indítható meg. 
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