ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Szemenyei Eszter e. v., pszichológus — továbbiakban Adatkezelő — nyilatkozata az adatok
kezeléséről:
Jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján teszek eleget az érintettek személyes adatainak
kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, általános
adatvédelemről szóló rendelete (a továbbiakban: GDPR) által előírt előzetes tájékoztatási
kötelezettségnek, melynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és
közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I.

AZ ADATFELDOLGOZÓ ÉS ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Adatkezelő
Szemenyei Eszter e.v.
Székhely: 1039 Budapest Karácsony Sándor utca 27. I/4.
E-mail: bejelentkezes@szemenyeieszter.hu
Weboldal: www.szemenyeieszter.hu
A www.szemenyeieszter.hu honlapon található bejelentkezes@szemenyeieszter.hu emailcímen, a számlázz.hu rendszerében, továbbá a honlapon feltüntetett +36 70 379 5023-as
telefonszámon keresztül érintett személyek adatait nem adom tovább harmadik személy
részére.
Biztosítom az érintetteket arról, hogy adataikat semmilyen más célra nem használom fel,
kivéve, ha más célú felhasználáshoz kifejezett hozzájárulásukat adták. Az Adatkezelő
hatályos Adatvédelmi Nyilatkozatát honlapján elektronikus formában közzéteszi, illetve
személyes találkozás esetén papír alapon hozzáférhetővé teszi. Amennyiben az érintett erre
vonatkozóan akár szóban akár írásban kérelmet nyújt be, az Adatkezelő az Adatvédelmi
Nyilatkozatát elektronikus levél mellékleteként is rendelkezésre bocsátja.

II.

ADATKEZELÉS TÍPUSAI, A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE,
AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Érintettek adatainak kezelése
•

Adatkezelés célja: a főtevékenység ellátásával kapcsolatos érintettek adatainak kezelése

•

Érintettek köre: konzultációra bejelentkező érdeklődők

•

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

•

Az adatkezelés időtartama: az érintett kérésére történő törlésig. A számlán megadott
adatokat a Számviteli törvény által előírtak miatt 8 évig nem lehet törölni.

•

A kezelt adatok köre:
o

Kapcsolatfelvétel, konzultációs időpont

egyeztetés:

név,

e-mail

cím,

telefonszám
o

Számlázásnál: név, lakcím, bankszámlaszám (átutalással történő fizetés esetén),
vagy cégnév, székhely, adószám, bankszámlaszám

o

Konzultáció közben készített jegyzetek: bármely, a kezelés közben felmerülő, a
kezelés szempontjából fontos adatok, melyek esetlegesen tartalmazhatnak.
„különleges” adatokat (ld. GDPR rendelkezései 9.cikk) pl. a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre
vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az
egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális
irányultságára vonatkozó személyes a. Ezen jegyzeteket minden ügyfél esetében
külön aktában tárolom, amelyek fizikai biztonságára kiemelt figyelmet fordítok.

o

III.

Élettörténeti adatok szakmai szupervízióban történő felhasználása

AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

Én Szemenyei Eszter, pszichológus kijelentem, hogy egyéni vállalkozóként nincs
alkalmazottam, így az adatokat csak én kezelem.
IV.

AZ ÖN JOGAI

•
•
•
•
•
•

Hozzáférési jog
Hordozhatósághoz való jog
A helyesbítés joga
A törléshez való jog
Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján
A korlátozás joga

Hogyan gyakorolhatja a jogait?
A fenti jogokra vonatkozó kérelmeket erre az e-mail címre
küldheti: bejelentkezes@szemenyeieszter.hu

Jogorvoslati lehetőségek:
Ha úgy gondolja, hogy a személyes adatait helytelenül kezelem, vagy dolgozom fel, és
kérelme ellenére sem orvoslom sérelmeit kielégítő mértékben, joga van panaszt tenni a
felügyeleti hatóságnál vagy bírósághoz fordulnia.
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400
Fax: 06 – 1- 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

