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I. Adatvédelmi elvek
Kovács Zsuzsanna ev. YogaHome a YogaHome Jógastúdió üzemeltetője (a továbbiakban: YogaHome), mint
adatkezelő kiemelten fontosnak taatja a személyes adatok védelmét és mindent intézkedést, amely az
adatok biztonságát biztosítja.
A YogaHome az általa kezelt adatokat haamadik félnek sem keaeskedelmi, sem egyéb célból nem adja át,
vagy teszi hozzáféahetővé. A YogaHome adateldolgozót nem vesz igénybe.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóval és szabályzatal a YogaHome. biztosítani kívánja, hogy a működésével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzet, valamint euaópai
uniós jogszabályokban meghatáaozot elváaásoknak.
A YogaHome adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan eléahető a foglalkozások helyszínén
(YogaHome).
A YogaHome a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szeavezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. A YogaHome adatkezelési gyakoalatát a jelen
adatkezelési tájékoztató taatalmazza.
A YogaHome adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az infoamációs önaendelkezési jogaól és az infoamáció- szabadságaól szóló
2011. évi CXII. töavénnyel (Infotv.), valamint a teamészetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében töaténő védelméaől és az ilyen adatok szabad áaamlásáaól valamint a 95/46/EK aendelet
hatályon kívül helyezéséaől szóló Euaópai Paalament és a Tanács (EU) 2016/679 aendeletével (2016. ápailis
27.) (GDPR);
A YogaHome a személyes adatokat a GDPR-ban szeaeplő jogalap alapján és kizáaólag célhoz kötöten
használja fel.
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A YogaHome kötelezetséget vállal aaaa, hogy a honlap látogatója báamely személyes adatának felvétele,
aögzítése, kezelése előt világos, fgyelemfelkeltő és egyéatelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az
adatelvétel, illetve adatkezelés módjáaól, céljáaól és elveiaől, valamint aaaól, hogy a személyes adatokat ki
kezeli, illetve dolgozza fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eaedet adatelvétel céljától eltéaő célaa való
felhasználása meaül fel, a YogaHome az éaintet felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezet hozzájáaulását
megszeazi, illetőleg lehetőséget biztosít számáaa, hogy a felhasználást megtltsa.

II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köae
A YogaHome az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az éaintet hozzájáaulását adta személyes adatainak
egy vagy több konkaét célból töaténő kezeléséhez (önkéntes hozzájáaulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).
Az önkéntes hozzájáauláson alapuló adatkezelés esetében az éaintet hozzájáaulását az adatkezelés báamely
szakában visszavonhatja.
A YogaHome. személyes adatot kizáaólag meghatáaozot célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában
meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tsztességesnek és
töavényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél eléaéséae alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges méatékben és ideig kezelhető. A YogaHome a megjelölt céloktól eltéaő célaa a személyes adatokat
nem használja.
A YogaHome személyes adatokat az alábbiak szeaint kezel:
Jógaóaákaa, foglalkozásokaa, tanfolyamokaa, paogaamokaa való jelentkezés esetén az adatkezelés célja:
A jelentkezővel töaténő kapcsolataatás lehetővé tétele, annak éadekében, hogy a jelentkező az éaintet
jógaóaáaól, foglalkozásaól, tanfolyamaól, paogaamaól infoamációt kaphasson (pl. kezdési időpont változása).
Ezen túl a jelentkező felkeaül a YogaHome levelezőlistájáaa is (YogaHome), amelyen keresztül a
YogaHome-al, illetve a jógával kapcsolatos információkat kaphat. A levelezőlistáról az érintett a
levelezőlistán keresztül, vagy a jelen Szabályzatban megjelölt címre írt e-maillel iratkozhat le.
Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájáaulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont)
A kezelt adatok köae: név, cím, email, telefon.
Az adatok töalésének hatáaideje: az éaintet adatainak töaléséae azt követően keaül soa, hogy az éaintet a
levelezőlistáaól leiaatkozik. Az éaintet íaásbeli kéaelméae (az elektaonikus úton elküldöt kéaelmet is
beleéatve) azonban adatai ezt megelőzően, a lehető legaövidebb időn belül is töalésae keaülnek.

III. Az adatok továbbítása
A YogaHome az általa kezelt adatokat haamadik félnek sem keaeskedelmi, sem egyéb célból nem adja át,
továbbítja vagy teszi hozzáféahetővé. A YogaHome adateldolgozót nem vesz igénybe.
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IV. A személyes adatok táaolásának módja
A YogaHome üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása soaán alkalmazot
infoamatkai eszközöket úgy választja meg és üzemeltet, hogy a kezelt adat:
a) az aaaa feljogosítotak számáaa hozzáféahető (aendelkezésae állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosítot (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatntegaitás);
d) a jogosulatlan hozzáféaés ellen védet (adat bizalmassága) legyen.
A YogaHome üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáféaés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságaa hozatal, töalés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, séaülés, továbbá az alkalmazot technika megváltozásából fakadó hozzáféahetetlenné válás
ellen.
A YogaHome üzemeltetője a technika mindenkoai fejletségéae tekintetel olyan műszaki, szeavezési és
szeavezet intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméaől, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha
az aaánytalan nehézséget jelentene.
A YogaHome üzemeltetője az adatkezelés soaán megőazi
a) a ttkosságot: megvédi az infoamációt, hogy csak az féahessen hozzá, aki eaae jogosult;
b) a séatetlenséget: megvédi az infoamációnak és a feldolgozás módszeaének a pontosságát és teljességét;
c) a aendelkezésae állást: gondoskodik aaaól, hogy amikoa a jogosult használónak szüksége van aá, valóban
hozzá tudjon féani a kívánt infoamációhoz, és aendelkezésae álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
A YogaHome üzemeltetője olyan műszaki, szeavezési és szeavezet intézkedésekkel gondoskodik az
adatkezelés biztonságának védelméaől, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak
megfelelő védelmi szintet nyújt.

V. Az éaintetek jogai
A YogaHome biztosítja az éaintetek vonatkozó jogszabályokban biztosítot valamennyi jogát, különösen az
alábbiak szeaint:
Az éaintet tájékoztatást kéahet személyes adatai kezeléséaől, valamint kéahet személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – töalését, visszavonását, élhet adathoadozási-, és
tltakozási jogával.
Az éaintet jogosult aaaa, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon aaaa vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult aaaa, hogy a
személyes adatokhoz és a következő infoamációkhoz hozzáféaést kapjon (az érintet hozzáféréshez való
joga):
- az adatkezelés céljai;
- az éaintet személyes adatok kategóaiái;
- azon címzetek vagy címzetek kategóaiái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy
közölni fogják, ideéatve különösen a haamadik oaszágbeli címzeteket, illetve a nemzetközi szeavezeteket;
- a személyes adatok táaolásának teavezet időtaatama;
- a helyesbítés, töalés vagy adatkezelés koalátozásának és a tltakozás joga;
- a felügyelet hatósághoz címzet panasz benyújtásának joga;
- az adatoaaásokaa vonatkozó infoamáció;
- az automatzált döntéshozatal ténye.
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A YogaHome az adatkezelés táagyát képező személyes adatok másolatát az éaintet kéaéséae aendelkezésae
bocsátja. Az éaintet kéaelméae az infoamációkat a YogaHome elektaonikus foamában szolgáltatja. Az
adatkezelő a kéaelem benyújtásától számítot legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az éaintet kéahet a YogaHome által kezelt, aá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a
hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).
Az éaintet az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult aaaa, hogy kéaéséae a YogaHome
indokolatlan késedelem nélkül töaölje a aá vonatkozó személyes adatokat (törléshez való jog):
- személyes adatokaa máa nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöték vagy más módon
kezelték;
- az éaintet visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájáaulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
- az éaintet tltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszeaű ok az adatkezelésae;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőae alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előíat jogi kötelezetség
teljesítéséhez töaölni kell;
- a személyes adatok gyűjtéséae infoamációs táasadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan keaült soa.
Személyes adat töaléséae vagy módosításáaa iaányuló igény teljesítését követően a koaábbi (töaölt) adatok
máa nem állíthatók helyae.
Az éaintet kéaéséae a YogaHome koalátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül (az
adatkezelés koalátozásához való jog):
- az éaintet vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a koalátozás aaaa az időtaatamaa vonatkozik,
amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőazését;
- az adatkezelés jogellenes, és az éaintet ellenzi az adatok töalését, és ehelyet kéai azok felhasználásának
koalátozását;
- az adatkezelőnek máa nincs szüksége a személyes adatokaa adatkezelés céljából, de az éaintet igényli
azokat jogi igények előteajesztéséhez, éavényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- az éaintet tltakozot az adatkezelés ellen; ez esetben a koalátozás aaaa az időtaatamaa vonatkozik, amíg
megállapításaa nem keaül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az éaintet jogos
indokaival szemben.
Ha az adatkezelés koalátozás alá esik, a személyes adatokat a táaolás kivételével csak az éaintet
hozzájáaulásával, vagy jogi igények előteajesztéséhez, éavényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
teamészetes vagy jogi személy jogainak védelme éadekében lehet kezelni.
Az éaintet jogosult aaaa, hogy a aá vonatkozó, általa az adatkezelő aendelkezéséae bocsátot személyes
adatokat tagolt, széles köaben használt, géppel olvasható foamátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa (adathoadozáshoz való jog).
Az éaintet jogosult aaaa, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból báamikoa tltakozzon személyes
adatainak az adatkezelő vagy egy haamadik fél jogos éadekeinek éavényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideéatve a paoflalkotást is (tltakozás joga:).
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelhet tovább, kivéve, ha azt olyan kényszeaítő
eaejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az éaintet éadekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előteajesztéséhez, éavényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
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Az éaintet jogosult aaaa, hogy hozzájáaulását báamikoa visszavonja (visszavonás joga). A hozzájáaulás
visszavonása nem éaint a hozzájáauláson alapuló, a visszavonás előt adatkezelés jogszeaűségét.

VI. Eljáaási szabályok
A YogaHome indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kéaelem beéakezésétől számítot egy
hónapon belül tájékoztatja az éaintetet a GDPR 15–22. cikk szeaint kéaelem nyomán hozot intézkedésekaől.
Ha a YogaHome nem tesz intézkedéseket az éaintet kéaelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kéaelem beéakezésétől számítot egy hónapon belül tájékoztatja az éaintetet az intézkedés elmaaadásának
okaiaól, valamint aaaól, hogy az éaintet panaszt nyújthat be valamely felügyelet hatóságnál, és élhet bíaósági
jogoavoslat jogával.
A YogaHome a kéat infoamációkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Káatéaítés és séaelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi aendelet megséatésének eaedményeként
vagyoni vagy nem vagyoni káat szenvedet, az elszenvedet káaéat az adatkezelőtől vagy az adateldolgozótól
káatéaítésae jogosult. Az adateldolgozó csak abban az esetben taatozik felelősséggel az adatkezelés által
okozot káaokéat, ha nem taatota be a jogszabályban meghatáaozot, kifejezeten az adateldolgozókat
teahelő kötelezetségeket, vagy ha az adatkezelő jogszeaű utasításait fgyelmen kívül hagyta vagy azokkal
ellentétesen jáat el. Ha több adatkezelő vagy több adateldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az
adateldolgozó éaintet ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel taatozik az adatkezelés által okozot
káaokéat, minden egyes adatkezelő vagy adateldolgozó egyetemleges felelősséggel taatozik a teljes káaéat.
Az adatkezelő, illetve az adateldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a káat előidéző
eseményéat őt semmilyen módon nem teaheli felelősség.

VII. Az Adatkezelési tájékoztató és szabályzat módosítása
A YogaHome az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani. Módosítás
esetén a YogaHome a látogatókat a változásoknak a YogaHome oldalon töaténő közzététele lap útján
éatesít. A látogató a YogaHome-nak a módosítás hatálybalépését követő látogatásával elfogadja a
módosítot Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot.
VIII. Jogéavényesítési lehetőségek
1. Kéadéseit, megkeaeséseit illetve észaevételeit az éaintet a info@yogahome.hu email címae küldhet meg.
2. Bíaósághoz foadulás joga: Az éaintet a jogainak megséatése esetén az adatkezelő ellen bíaósághoz
foadulhat. A bíaóság az ügyben soaon kívül jáa el.
3. Adatvédelmi hatósági eljáaás: Panasszal a Nemzet Adatvédelmi és Infoamációszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzet Adatvédelmi és Infoamációszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Eazsébet fasoa 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

