ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Tartalom
1.

A nyilatkozat célja ................................................................................................................................... 2

2.

Adatkezelő megnevezése ....................................................................................................................... 2

3.

A kezelt személyes adatok köre: ............................................................................................................ 2

4.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja................................................................................................ 2

5.

Az adatkezelés időtartama ..................................................................................................................... 3

6.

Az adatkezelés módja ............................................................................................................................. 3

7.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása ...................................................................................... 4

8.

Adatbiztonság ......................................................................................................................................... 4

9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása .............................................................. 4
10.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek .......................................................................... 5

11.

Hírlevelek ............................................................................................................................................ 5

12.

Jogorvoslat.......................................................................................................................................... 5

13.

Egyoldalú módosíthatóság ................................................................................................................. 6

14.

Záró rendelkezések............................................................................................................................. 6

Magyar Jachtakadémia kft

1

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A nyilatkozat célja
Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a
Magyar Jachtakadémia Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(Székhely: 8229 Csopak, Kiskert u. 1/A, Cégjegyzékszám: 19-09-518425; Adószám: 12347836-2-19)
által a www.mja.hu internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

2. Adatkezelő megnevezése
Név: Magyar Jachtakadémia Oktatási és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8229 Csopak, Kiskert u. 1/A
Telefonszám: 06-20-9346600
Email cím: info@mja.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH – 127643/2017

3. A kezelt személyes adatok köre:
3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt és a és képzésekre való jelentkezéshez a felhasználó a következő
személyes adatait köteles megadni:
Név
Lakcím
Számlázási cím
Telefonszám
Email cím
3.2) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor
továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja
4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes
hozzájárulása saját személyes adatainak kezelésének jogalapja 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 az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a)
pontja.
4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből
származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás
igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
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4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének
célja az adatkezelő honlapján keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek
küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák
kiállítása.
4.4) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem
használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén
lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama
5.1) A regisztráció és az adatkezelő internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes
adatok kezelése a felhasználói fiók (hallgatói fiók) törléséig tart.
5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található
leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.
5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott
időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak
törlését.
5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül
törli az adatot.
5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó
megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai
megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem
törölhetőek.

6. Az adatkezelés módja
6.1. Az Érintett a
•
•
•
•

az oktatási szerződés kitöltésével
az Adatkezelő honlapjának használatával,
egyes kérdőívek kitöltésével,
postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az
Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.
6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
a. Vass Tibor, ügyvezető;
b. Vass Alexandra, ügyvezető
c. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően
átadandó adatok vonatkozásában;
d. a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
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e. egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt
személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik
személy tudomására.

7. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása
6.1) A www.mja.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó
személyes adatait nem továbbítja senkinek.
6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Adatbiztonság
8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adatés titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy
sérülés ellen.
8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer)
biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot
nyújt.

9.

Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése,
zárolása

9.1. Az Érintett
a.
b.
c.
d.

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését;
kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban
meghatározott esetekben tagadhatja meg.
9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik
és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30
(harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
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9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.
9.5. A személyes adatot törölni kell, ha
1. a kezelése jogellenes;
2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki;
4. az adatkezelés célja megszűnt;
5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

10.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

9.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról,
az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül elektronikus úton adja
meg a kért tájékoztatást.
9.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.
9.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl.
számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig
megőrzi.
9.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:
Levelezési cím: 8229 Csopak, Kiskert u. 1/A
Email: info@mja,hu
7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait,
továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza
esetén.

11.

Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre csak a feliratkozó számára nyújtott ingyenes
tájékoztató tevékenység céljára használhatja (pl. hajózással kapcsolatos információk küldése, oktatási,
túralehetőségek ismertetése, stb.). Hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő
csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon
küld.
A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. Ebben az
esetben adatai automatikusan törlődnek az MJA összes nyilvántartásából.

12.

Jogorvoslat

12.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a
tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
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12.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt
elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc)
naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.
12.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a
fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.
12.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is
lehet élni:
a.
b.
c.
d.
e.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13.

Egyoldalú módosíthatóság

13.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
13.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé.
Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a
módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

14.

Záró rendelkezések

14.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról,
megteszi 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.

Csopak, 2018. május 1.

Magyar Jachtakadémia kft

Vass Tibor
ügyvezető
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