
Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő: GUIGNET Rose-Marie, egyéni vállalkozó, adószám 64920009-1-41,  
okmányirodai nyilvántartási szám 12265475

Az adatkezelő elérhetőségei  e-mail cím : rguignet@t-online.hu, tel. +36 20 945 34 82

Vállalkozás címe: 1137 Budapest, Katona József u. 10/A III/2

Adatait soha nem értékésítem, nem adom át hármadik félnek. Személyes adatai védelmének 
érdekében a papír alapú dokumentumokat elzárva, biztonságos helyen tárolom, az elektronikusan 
tárolt adataihoz csak én férhetek hozzá.

 

1 Kapcsolattartás

Cégemet e-mailen vagy telefonszámon érheti el. Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy 
telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezelem. Ezen adatkezelés a cég jogos  
üzleti érdeke.

2 Szerződés

A diákjaimmal szerződést írok alá. A szerződés telejesítése céljából (GDPR 6. § (1) bekezdés b.)  a 
szükséges adatokat kezelem.

A 16. életévét be nem töltött kiskorú személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet  
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a 
16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjtőm.

A kezelt adatok köre képzési szerződés megkötésekor :

Személyes adatok : családi név, utónév, lakcím, telefonszám, e-mail cím

Az adatkezelés célja : hallgatóimnak nyújtandó gyakorlása és kötelezettségeim teljesítése, a  
hallgatóimmal való kapcsolat fenntartása, az esetleges panaszok kezelése.

Az adatkezelés időtartama : a szerződés megszűnését követő öt év

3 Számlák

Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásaimat, ezzel kapcsolatban nyugta vagy számla adási 
kötelezettségemnek teszem eleget. A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig  
tárolom.



4 Adattovábbítás

A számlaadatokat a számláinkat feldolgozó könyvelő céggel megosztom.

A könyvelő neve: Bordéné Urbán Margit

A könyvelő cég címe: 1142 Budapest, Dorozsmai u. 179/a 

A könyvelő cég adószáma: 67547713-1-42 

Cgsz: 50394238 

A könyvelő telefonszáma: + 36 30 925 05 96

A könyvelő cég e-mail címe: alarmbau@upcmail.hu

5 Honlap

Az általam kezelt weboldal : http://web.t-online.hu/rguignet

A tárhely-szolgáltató neve : Magyar Telekom Nyrt.

A tárhely-szolgáltató címe : 1013 Budapest, Krisztina krt. 55

Adatvédelmi tisztségviselő : dr. Puskás Attila

A tárhely-szolgáltató e-mail címe : dpo@telekom.hu

A tárhely-szolgáltató telefonszáma: +36 1 458 05 61

A weboldalom történő böngészéskor személyes adatokat nem gyűjtöm, nem rögzítem a látogatóinak 
adatait cookie-k segítségével, de a weboldalom felhasználója összefüggésbe hozható az általa 
használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online 
azonosítókkal (adatok : IP cím, a látogatás időpontja, az Ön által használt operációs rendszer és 
böngésző típusa). 

6 Közösségi oldal

Közösségi média oldalam : https://www.facebook.com/rguignet

Ha lájkolja és/vagy megjegyzést ír a bejegyzésemhez, ha kapcsolatba lép velem, megismerem 
Facebook profilját - de csak annyira, amennyire Ön akarja : mindenki maga állítja be, hogy a 
profiloldalából ki mennyit láthat, így az általunk megismerhető adatait Ön határozza meg.  

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre : a Facebook oldalon regisztrált neve, illetve a 
felhasználó nyilvános profilképe. 

Az érintettek köre : valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook oldalon és "lájkolta" az  
adatekezelő oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel. 

Az adatgyűjtés célja : a közösségi oldal megosztása, illetve "lájkolása", követése, népszerűsítése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult  
lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése :  
az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a Facebook 
oldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és  
módosítási lehetőségeire a Facebook oldal szabályozása vonatkozik. 



Az adatkezelés jogalapja : a közösségi médiában a profilomat lájkoló, illetve követő 
magánszemélyek esetében jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Az adatkezelés időtartama : amíg Ön nem vonja vissza az oldalam lájkolását, illetve a  
bejegyzésemhez írt megjegyzését, lájkját, illetve amíg nem törli a levelezésünket.

A web oldal és a FB oldal esetében van lehetőség látogatói statisztika figyelésre. Ezzel az eszközzel  
nem élek, nem készítek statisztikát a látogatóimról, és azt nem teszem lehetővé más számára sem.

7 GDPR jogok

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való 
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való 
közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az adatait csak jogi megfelelés keretein belül tárolom (kapcsolattartás, könyviteli törvény számla  
esetén). Ennek következtében nem kezelek jogilag és üzletileg törölhető adatot.

Amennyiben adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, kérése van, lépjen velem kapcsolatba! 

Név: Guignet Rose-Marie

Cím: 1137 Budapest, Katona József u. 10/A/III/2

Tel.: (20) 945 34 82

E-mail: rguignet@t-online.hu

8 Panasztétel

Az érintett panasszal fordulhat a hatósághoz is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu/
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