
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 

 

1. Adatkezelő megnevezése:   
 
Adatkezelő megnevezése:  Una Anima Kft.  (továbbiakban:  Adatkezelő) 
Adatkezelő cégjegyzékszáma:  Cgsz.:  11-09-012014 
Adatkezelő székhelye:  2800 Tatabánya, Batthyány utca 27. 
Adatvédelemért felelős:  Nagy Gabriella, az Una Anima Kft alkalmazottja 
 

2. Az adatkezelés szabályai 
 
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR), 
a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a 2013. 
évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről képezik a tájékoztató jogi alapját. 
 
Az Adatkezelő ügyfeleinek személyes adatait bizalmasan kezeli, a jogszabályoknak megfelelő 
módon, a jelen Tájékoztatóban foglalt elvárásoknak megfelelően.  Ügyfelünk a kezelt adatok 
módosítását, zárolását, törlését az alábbi úton bármikor kezdeményezheti:  email útján, kérését az 
gabi@szenzomotorostorna.hu email címre küldve.   
 
Az adatkezelés célja az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások teljesítése, az ügyfél azonosítása, az 
Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.  Ügyfeleink adatait kizárólag az igénybe kívánt 
venni szolgáltatás nyújtásához és a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben kezeljük.  A 
felmérésekre (ÁMV, LongiKid), illetve a tsmt tornabetanításokra és kontrollokra jelentkezők önként 
hozzájárulnak, hogy az általuk közölt személyes adataikat, illetve a felmérések, visszamérések 
eredményeit az ide vonatkozó törvényeknek és jogszabályoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.  
Az egyes szolgáltatásra (felmérés, tornabetanítás, kontroll) bejelentkező, a bejelentkezéssel és a 
szolgáltatás igénybe vételével hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és elfogadja adatvédelmi 
tájékoztatónkat.   
Ezen túlmenően nem kell egyéb beleegyezést kérnünk.      
 
Adatkezelő csak akkor hozza harmadik személy, vagy hatóság tudomására az ügyfelek személyes 
adatait, ha ehhez az érintett személy írásban hozzájárul vagy erre a jogszabály kötelez.   
 
16 évnél fiatalabb személyeket és személyes adataikat kizárólag szülő vagy szülői felügyeletet 
gyakorló személy hozzájárulásával kezelünk, a felügyeletet ellátó személy jogosultságát nem áll 
módunkban ellenőrizni, jóhiszeműen járunk el. 
 
Amennyiben úgy véli, hogy személyes adataival visszaéltek, jogában áll panaszt benyújtani a 
felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH). Felhívjuk 
szíves figyelmét, hogy mindössze az EU általános adatvédelmi szabályozásának (GDPR) előírásainak 
megfelelve tájékoztatjuk Önt ezen jogáról, ugyanakkor természetesen nem áll érdekünkben és 
szándékunkban visszaélni az Ön adataival. 
 

3. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása 

A weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatainak 
továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó 
kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.megfelelve tájékoztatjuk Önt ezen jogáról, ugyanakkor 
természetesen nem áll érdekünkben és szándékunkban visszaélni az Ön adataival. 

mailto:gabi@szenzomotorostorna.hu


A weboldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti 
igénybe: 
Tárhelyszolgáltatóként: 
Magyar Hosting Kft. 
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 
Adószám: 23495919-2-41 
EU-s közösségi adószám: HU23495919 
Cégjegyzékszám: 01-09-968314 
Telefon: +36 1 700 2323 
Email: info@mhosting.hu 

 
 
 
 


