
Általános Szerződési Feltételek 
és 

Adatkezelési tájékoztató 
 

Hatályos: 2019. november 6-tól 
 
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Bártfainé Szabó Tímea e.v. 
(székhely: 2170 Aszód, Papföldi út 27. adószám: 53754796-1-33) mint szolgáltató 
(“Szolgáltató”) által üzemeltetett Balance Alakformáló Szalon használatára vonatkozó 
általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, 
amennyiben minden pontját elfogadja, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.  
 
Az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.  
 
Szolgáltató külön felhívja a figyelmet az ÁSZF III. fejezetében foglalt rendelkezésekre (III. Az 
INFRASLIM X fitneszgép igénybevétele) mint a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő 
szerződési feltételekre. 
 
I. Szolgáltató adatai: 
 
A szolgáltató neve: Bártfainé Szabó Tímea e.v. 
A szolgáltató székhelye: 2170 Aszód, Papföldi út 27. 
A szolgáltató telephelye: 2170 Aszód, Szentkereszt u. 5/2 
Elektronikus levelezési címe: info@balance-alakformalas.hu 
Telefonszám: +36 70 379 5003 
Cégjegyzékszáma: -  
Adószáma: 53754796-1-33  
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Belügyminisztérium 
Engedély száma: 54023644 
A szerződés nyelve: magyar 
 
II. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének általános feltételei 
 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) nem szabályozott kérdésekre, valamint 
jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti 
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó 
rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés 
nélkül is irányadók. A Balance Alakformáló Szalon szolgáltatásaira létrejött szerződések nem 
minősülnek távollévők között kötött szerződésnek. 
 
 
2. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett Balance Alakformáló Szalonban (2170 Aszód 
Szentkereszt utca 5/2) nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit határozza meg. 
Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására az ügyfelek előzetes értesítése 



nélkül is. A mindenkor hatályos ÁSZF a Balance Alakformáló Szalon honlapján, illetve a Balance 
Alakformáló Szalonban érhető el. 
 
3. A Balance Alakformáló Szalonban a Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  
a) az INFRASLIM X zárt vákuumteres, kombinált fitneszgép (továbbiakban: INFRASLIM X 
fitneszgép) igénybevétele, 
b) a Balance Alakformáló Szalon szolgáltatásait igénybe vevő (a továbbiakban: Vendég) részére 
a testedzéshez, alakformáláshoz kapcsolódó termékek árusítása. 
 
4. A Vendég hűségkártyát válthat, amely mind az INFRASLIM X fitneszgépet igénybevétele, 
mind pedig a testedzéshez, alakformáláshoz kapcsolódó termékek vásárlása során 
kedvezményre jogosít. A hűségkártya kiváltásának díját, az INFRASLIM X fitneszgépet 
igénybevétele során, valamint a testedzéshez, alakformáláshoz kapcsolódó termékek 
vásárlásakor érvényesíthető kedvezmény mértékét az árlista (5. pont) tartalmazza. A 
hűségkártya névre szóló és nem átruházható. A hűségkártya a kiváltása napjától számított egy 
évig érvényes. 
 
5. A Balance Alakformáló Szalonban nyújtott szolgáltatások igénybevételének mindenkor 
érvényes díját, illetve az értékesített termékek általános forgalmi adóval növelt, magyar 
forintban megadott árát a Balance Alakformáló Szalonban (2170 Aszód, Szentkereszt u. 5/2), 
illetve a www.balance-alakformalas.hu oldalon közzétett árlista tartalmazza. Fizetni 
készpénzben lehet.  
 
6. A Vendég a szolgáltatás igénybevétele során köteles betartani: 

a) a Balance Alakformáló Szalon házirendjét, 
b) a szolgáltatáshoz igénybe vett készülékek (különösen az INFRASLIM X fitneszgép) 
használati utasításait,  
c) a Szolgáltató alkalmazottainak utasításait. 

 
III. Az INFRASLIM X fitneszgép igénybevétele  
 
7. A INFRASLIM X fitneszgépet csak előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni, 
bérlettel vagy egy alkalomra szóló jeggyel. Az 5 alkalmas bérletek érvényessége a vásárlástól 
számított 30 nap, a 10 alkalmas bérletek érvényessége pedig a vásárlástól számított 60 nap. 
Bérletet kizárólag hűségkártyával rendelkező személy vásárolhat. A bérletek nem 
átruházhatóak. Bejelentkezni személyesen a Balance Alakformáló Szalonban (2170 Aszód, 
Szentkereszt u. 5/2), a +36/70 3795003 telefonszámon, az info@balance-alakformalas.hu e-
mail címen, Facebook Messenger üzenetben, valamint Instagramon keresztül lehet. A 
bejelentkezés csak akkor minősül elfogadottnak, ha akár szóban, akár elektronikus üzenetben 
a Szolgáltató megerősíti a kívánt időpontot. A Vendég a kért időpontot külön díj felszámítása 
nélkül a kért időpontot megelőzően legkésőbb 24 órával korábban mondhatja le. Ezt követő 
lemondás vagy a lefoglalt időpontban való meg nem jelenés esetén – amennyiben a Vendég 
bérlettel rendelkezik – az igénybe nem vett alkalom a bérletből levonásra kerül. Az időpont 
lemondására telefonon, e-mail-ben, Instagramon vagy Facebook Messenger üzenetben van 
lehetőség. 
 



8. Az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére vonatkozó szerződés csak a 12. pontban 
meghatározott feltételek teljesülése esetén jön létre. Az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételére vonatkozó szerződés az INFRASLIM X fitneszgép minden egyes 
igénybevételére határozott időre jön létre, nem alakul át határozatlan idejű szerződéssé. 
 
9. A Vendég köteles a lefoglalt időpontot megelőzően 15 perccel korábban megjelenni, hogy 
a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előkészületeket meg tudja tenni és a Szolgáltatás 
igénybevételét a lefoglalt időpontban meg tudja kezdeni.  
 
10. Amennyiben a Vendég a Balance Alakformáló Szalonban megjelenik, de az INFRASLIM X 
fitneszgép igénybevételét a lefoglalt időpontban a saját hibájából nem tudja megkezdeni, a 
szolgáltatás egészét csak akkor veheti igénybe, ha a következő Vendég által lefoglalt időpont 
kezdetéig arra van elegendő idő, legfeljebb azonban csak a Balance Alakformáló Szalon zárását 
megelőző 30 percig terjedő időben. Ilyen esetben, ha a Vendég az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételét megkezdi, sem a szolgáltatás árának csökkentésére, sem annak 
visszatérítésére, sem pedig a szolgáltatásnak újabb időpontban való igénybevételére nem 
jogosult. A Vendég akkor sem jogosult a szolgáltatás árának csökkentésére, vagy annak 
visszatérítésére, vagy a szolgáltatásnak újabb időpontban való igénybevételére, ha a 
szolgáltatás igénybevételét megkezdi, de az előírt időtartam lejártát megelőzően bármilyen 
okból megszakítja.  
 
11. Amennyiben a Vendég a szolgáltatás igénybevételét a lefoglalt időpontban kizárólag a 
Szolgáltató hibájából nem tudja megkezdeni, a Vendég a Szolgáltatóval egyeztetett módon  

a) a szolgáltatás egészét igénybe veheti, 
b) a szolgáltatás igénybevételére új időpontot választhat, 
c) a szolgáltatás díjának arányos (az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételének idejéhez 
igazított) leszállítását kérheti. 
 

12. A Szolgáltató szavatolja, hogy az INFRASLIM X fitneszgép – használati utasításában 
előírtaknak megfelelően – a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotban van 
(kellékszavatosság). A szavatosság nem terjed ki a termékfelelősség körébe tartozó esetekre, 
illetve arra, hogy a Vendég az INFRASLIM X fitneszgép használatával az általa remélt 
eredményt eléri. A Szolgáltató az ezekért való felelősségét kizárja. A termékfelelősséggel 
kapcsolatos igények az INFRASLIM X fitneszgép gyártójával és forgalmazójával (Medilight Tech 
Kft) szemben érvényesíthetők. Kellékszavatossági jogként a Vendég a 11. pontban írt 
lehetőségeket választhatja.  
 
13. Az INFRASLIM X fitneszgép igénybevétele csak akkor lehetséges, ha az alábbi feltételek 
együttesen fennállnak:  

a) a Vendég – nyilatkozata szerint – egészséges,  
b) a Vendég az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére alkalmas állapotban van, 
c) nem áll fenn az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételét kizáró ok (amelyet az 
INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére vonatkozó „Beleegyező nyilatkozat”, illetve az 
INFRASLIM X fitneszgép használati utasítása tartalmaz), és  
d) a Vendég – bérlet váltása esetén a bérlet váltásakor, egyéb esetben pedig az 
INFRASLIM X fitneszgép igénybevétele előtt – elolvassa és aláírja az INFRASLIM X 
fitneszgép igénybevételére vonatkozó „Beleegyező nyilatkozat”-ot. A bérlet 



időtartama alatt a Beleegyező nyilatkozat visszavonása esetén a bérlet a további 
alkalmakra érvényét veszti, a Vendég pedig a még fel nem használt alkalmak számával 
arányosan a bérlet árának visszatérítésére jogosult.  

 
14. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor visszautasítsa az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételét, ha megítélése szerint a Vendég nem felel meg az 13. pontban említett 
feltételeknek. A Vendég semmilyen igényt nem támaszthat a visszautasítással kapcsolatban, 
kivéve azt, hogy az INFRASLIM X fitneszgépet más időpontban, a 13. pontban írt feltételek 
ismételt teljesítésekor igénybe vegye.  
 
15. A Vendég az INFRASLIM X fitneszgépet – az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére 
vonatkozó „Beleegyező nyilatkozat”, illetve az INFRASLIM X fitneszgép használati utasítása 
ismeretében – kizárólag saját felelősségére veheti igénybe. A Szolgáltató a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, azok keretei között kizár minden felelősséget, 
amely az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételével kapcsolatban, a 6. és 13. pontban írtak 
Vendég általi be nem tartása következtében felmerülhet, így különösen, ha  

a) a Vendég nem egészséges, akár tud, akár nem az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételét akadályozó egészségi állapotáról, az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételére vonatkozó alkalmatlanságáról, illetve az egyéb kizáró okok 
fennállásáról, 
b) a Vendég az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére vonatkozó „Beleegyező 
nyilatkozat” aláírását megtagadva kísérli meg az INFRASLIM X fitneszgép 
igénybevételét vagy használja azt,  
c) a Vendég az INFRASLIM X fitneszgép használati utasítását nem tartja be,  
d) a Vendég a Szolgáltató alkalmazottjának utasításait nem tarja be.  

 
IV. A Szolgáltató által a Vendégek részére történő termékértékesítés feltételei 
 
16. A Szolgáltató csak a Vendég részére értékesít a testedzéshez, alakformáláshoz kapcsolódó 
termékeket. 
 
17. A Szolgáltató szavatolja, hogy az értékesített termékek Magyarországon jogszerűen 
forgalomba hozhatók (kellékszavatosság). A Vendég a termékekkel kapcsolatos 
termékszavatossági igényeit a termékek gyártóival szemben érvényesítheti. 
 
V. A kellékszavatossággal és a termékszavatossággal kapcsolatos tájékoztatás 
 
18. A Szolgáltató a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a 
Vendéget megillető kellékszavatossági és termékszavatossági igényekről. Az INFRASLIM X 
fitneszgép használatával kapcsolatos szolgáltatás természetére tekintettel érvényesíthető 
kellékszavatossági igényeket a 10. pont tartalmazza: 
 
  



„1. Kellékszavatosság  
 
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt 
érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 
teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 
igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön 
is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 
viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot. 
 
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 
felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy 
a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 
már nem érvényesítheti. 
 
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 
 
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a 
Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 
bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
 
2. Termékszavatosság 
 
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát 
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 
kérheti. 
 
Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 
tulajdonságokkal. 
 
  



Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 
éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 
Önnek kell bizonyítania. 
 
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 
bizonyítani tudja, hogy: 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem 

volt felismerhető vagy 
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági 
igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított 
részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.” 
 
VI. Panaszkezelés 
 
18. A Vendég a szolgáltatással kapcsolatos panaszával a Szolgáltatóhoz fordulhat, az I. 
fejezetben meghatározott elérhetőségeken. 
 
19. A Szolgáltató a panaszt 8 napon belül kivizsgálja és annak eredményéről és a javasolt békés 
rendezési módról a Vendéget tájékoztatja. 
 
20. A Vendég, amennyiben nem fogadja el a Szolgáltató által javasolt békés vitarendezési 
módot, a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testülethez (Pest Megyei Békéltető Testület) fordulhat. A Pest Megyei Békéltető 
Testület elérhetőségei: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240., Levelezési cím: 1364 
Budapest, Pf.: 81., e-mail: pmbekelteto@pmkik.hu. 
 
  



Adatkezelési tájékoztató 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Balance Alakformáló Szalonban a Bártfainé Szabó Tímea e.v. 
(székhely: 2170 Aszód, Papföldi út 27, adószám: 53754796-1-33 ) által nyújtott szolgáltatások 
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés feltételeinek leírása, figyelemmel a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13-14. cikkére. 

 

1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

1.1. Az adatkezelő neve: Bártfainé Szabó Tímea e.v. (a továbbiakban: Adatkezelő) 
Székhelye: 2170 Aszód, Papföldi út 27. 

E-mail címe: info@balance-alakformalas.hu 

Telefonszáma: +36/70 3795003 

Honlap: www.balance-alakformalas.hu 

 

2. AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1. Az Érintettek köre 
Az Adatkezelő a Balance Alakformáló Szalonban szolgáltatást igénybe vevő személyek 
(a továbbiakban: Vendég) személyes adatait kezeli. 

 

2.2 A kezelt adatok köre 
Az Adatkezelő a 2.1. pontban meghatározott Vendégekről a következő adatokat kezeli: 
2.1.1 az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére vonatkozó szerződés esetén: 

a) az Érintett neve, születési ideje, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail), 
b) az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére lefoglalt időpont, 
c) az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételét megelőzően kitöltött „Beleegyező 

nyilatkozat”, 
d) az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételéhez kapcsolódó számlázáshoz 

szükséges adatok (amennyiben a Vendég készpénzfizetési számlát igényel); 
2.1.2 az INFRASLIM X fitneszgép igénybevételére vonatkozó bérlet esetén a 2.1.1 

pontban meghatározott adatokon felül: 
a) a bérlet sorszáma, 
b) a bérlet kiállításának és lejáratának napja; 

2.1.3 a Vendégnek történő termékértékesítés, valamint a hűségkártya kiállítása 
esetén: a termékértékesítéshez, valamint a hűségkártya díjának megfizetéséhez 
kapcsolódó számlázáshoz szükséges adatok (amennyiben a Vendég 
készpénzfizetési számlát igényel); 



2.1.4 a hűségkártya kiváltása esetén:  
a) a Vendég neve, 
b) a hűségkártya sorszáma, 
c) a hűségkártya kiállításának és lejáratának napja. 

2.3 Az adatkezelés céljai  
Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat a Vendég számára nyújtott 
szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli. 

2.4 Az adatkezelés jogalapja  
Az Adatkezelő a 2.1.1 a)-c) pontban, továbbá a 2.1.2 és a 2.1.4 pontban meghatározott 
adatokat szerződés teljesítése jogcím [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] alapján, a 2.1.1 d) 
pontban és a 2.1.3 pontban meghatározott (számlázáshoz szükséges) adatokat pedig az 
általános forgalmi adóról szóló, valamint a számviteli jogszabályokban meghatározott 
jogi kötelezettség [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] alapján kezeli, beleértve az ezzel 
kapcsolatos jogi igényei érvényesítését is.  

A szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat az Adatkezelő addig kezeli, ameddig a 
Vendéggel kötött szerződés teljesítésével kapcsolatban jogi igény érvényesíthető. Ez az 
időtartam a Polgári törvénykönyv szerinti elévülés ideje. Amennyiben ezen adatok közül 
bármelyiknek a megőrzése a számviteli szabályok szerint az említett időponton túl is 
kötelező, akkor azokat az Adatkezelő az erre vonatkozó szabályok (lsd. alább) szerint 
kezeli. 

A szerződéskötés előkészítése, illetve a szerződés teljesítése érdekében a 2.1.1 a)-c) 
pontban, illetve a 2.1.2 és a 2.1.4 pontban meghatározott adatok megadása kötelező, 
anélkül az Adatkezelő az szolgáltatást nyújtani nem tudja.  

Az Adatkezelő a jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt adatokat a számvitelről 
szóló törvény rendelkezései alapján az Adatkezelő legalább 8 évig olvasható formában, 
a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon köteles megőrizni 
[mint a könyvviteli elszámolását közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli 
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező 
nyilvántartásokat is), így az abban foglalt adatokat is]. 

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén kezelt adatokat a Vendég köteles megadni. A 
kért adatok szolgáltatásának megtagadása esetén az Adatkezelő a készpénzfizetési 
számlát nem állítja ki.  

2.5. Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is  
Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt.  

 

3. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI 
3.1. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait — a jogszabályban, illetve az Európai Unió 

kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, 
amelyeknek egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz szükséges a kezelt személyes adat 



(szabálysértési, büntetőügyben eljáró vagy más hatóságok) — más harmadik személyek, 
szervezetek számára nem továbbítja.  

3.2. Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

- könyvelési feladatokra: Duo-Ász Könyvelő iroda, Noskó Istvánné könyvelő (2170 
Aszód, Osváth Gedeon u. 20/C) 

 

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME 

4.1. Az Érintett — a GDPR 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá 
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy 
kezelésének korlátozását, valamint – amennyiben az adatok automatizált feldolgozása 
esetén – élhet az adathordozhatósághoz való jogával.  

4.2. Az Érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az 
Adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.  

4.3. Az Érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál is (http://naih.hu/; 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). Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos 
tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál 
is panaszt tenni.  

4.4. Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére 
vonatkozó szabályok megsértése miatt. Az Érintett a pert a Budapest Környéki 
Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. 
Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: 
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye 
az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti 
tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.  

 

Aszód, 2019. november 6. 


