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Az adatok kezelésével összefüggésben Mráz Katalin egyéni vállalkozó továbbiakban, mint Szolgáltató/adatkezelő 
ezúton tájékoztatja a pszichologus.mrazkata.com (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a Weboldal működésével és 
szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes 
adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési 
és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

Ön, mint Felhasználó a Weboldal használatával, illetve szolgáltatásának igénybevételével, (pl. hírlevélre, online 
tanfolyamra) történő regisztrációval, illetve ezek kezdeményezésével hozzájárul, hogy személyes adatai 
kezelésére a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezései szerint kerüljön sor. 

Adatkezelő, adatfeldolgozó elérhetőségei 
 

Adatkezelő: Mráz Katalin egyéni vállalkozó  
Székhely: 5000, Szolnok, Berzsenyi Dániel utca 11. 
Adószám: 68199777 
Email cím: pszichologus.mraz.katalin@gmail.com 

Bevezetés 

Az Adatkezelési Szabályzatban használt kifejezéseket  

- az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról;  

- valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); 

-  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) 
szóló törvények alapján kell értelmezni. 

A szolgáltatást igénybe vevő kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes 
tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységről. 

Személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak, értelmezésük 

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely 
a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az 
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 3 jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;  

-adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 
bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

-adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;  

-adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;  

-adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; 

-adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;  



-adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek 
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai 
feladatot az adatokon végzik;  

-adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 
amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

-cookie (sütik): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima 
szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával; 

-hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, 
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő – kezeléséhez; 

-IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-
címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik 
lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül 
beazonosítható. 

-személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy 
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, 
valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

-természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési 
helye és ideje; 

Adatkezelés szabályai 
 

Jelen adatkezelési szabályzat időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart. 

A Rendelet kimondja, hogy személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni, az érintett 
számára átláthatóan, nyomon követhetően.(Jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elve)  

A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és 
kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. 
A Felhasználó a hozzájárulást a hírlevélre, ingyenes-e (a későbbiekben fizetős online) kurzusra történő 
regisztrációval illetve a Weboldalon található bármely szolgáltatás igénybevételével adja meg. 

A Weboldal a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Felhasználó a 
Weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:  
hírlevél szolgáltatás, online kurzusra való feliratkozás. 

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a 
következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási 
célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. A Weboldal tulajdonosa (egyben: Adatkezelő) 
az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél 
részére. Adatkezelő az ügyfél kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre a 
Weboldal tartalmaival kapcsolatos információkat tartalmazó hírleveleket. Adatkezelő kizárólag azon ügyfelei 
számára küld hírleveleket, akik az erre szolgáló menüpontban ehhez kifejezett hozzájárulásukat adták. 

A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás 
történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az Adatkezelőnek küldött 
e-mail formájában is. Ebben az esetben Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásából a Felhasználó adatait. 

A Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében igénybe veszi a Google Analytics 
szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a 



https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak a 
Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul. 

A Felhasználó adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az 
automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a 
felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (naplóállományok, logfile-ok) az 
alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél 
által használt számítógép operációs rendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos 
aktivitása. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Weboldal egyéb személyes 
adatokkal nem kapcsolja össze. 

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. 
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása hacsak törvény ettől eltérően 
nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.  

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az 
azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, 
hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Felhasználót terheli, aki 
az e-mail címet regisztrálta. 

Az adatkezelés időtartama  

A feliratkozás során megadott adatok kezelése a feliratkozással kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező 
adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A feliratkozás során 
rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését Felhasználó a hírlevél alján található ’Leiratkozom’ fülre kattintva 
kezdeményezheti. 

Az adatokat megismerni jogosult személyek köre  

Az adatokat elsődlegesen a Weblap tulajdonosa jogosult megismerni, azonban azokat nem teszi közzé, harmadik 
személyek részére nem adja át.  

A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott 
esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

Felhasználó jogai  

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, 
továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban 
megadott elérhetőségek útján.  

A Weblap üzemeltetője a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
adatait. A Weblap üzemeltetője a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 
tájékoztatást. 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Weblap üzemeltetőjéhez 
fordulhat: 

Levelezési cím: 1094 Budapest, Liliom utca 34. 1/3. Email: kata.mraz@gmail.com 

Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni.  

Biztonság 

A Weblap üzemeltetője kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a 
technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, 
illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek 
az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére. 


	Adatkezelő, adatfeldolgozó elérhetőségei
	Adatkezelés szabályai

