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SZÁNTI DOMINIKA  
~PP TRÉNER~  

ADATVÉDELMI NYILATKOZATA 
 

 
 
PREAMBULUM  
 
Adatkezelőként kijelentem, hogy az általam kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak 
megfelelően kezelem Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.  
 
Tiszteletben tartom az általam szervezett képzésre, rendezvényekre jelentkezők és részt vevők valamint a 
velem szerződéses kapcsolatban álló meghívott oktatók és egyéb érdekeltségi körbe tartozó partnereim, 
ügyfeleim, továbbá a https://szantidominika.hu/ oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomására jutó 
valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezelem, azokat kizárólag a tréning keretében adott megbízás 
teljesítése érdekében, jogszabályi előírás, valamint saját jogos érdekem céljából az érintett előzetes 
tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezelem.  
 
 
ADATKEZELÉS ALAPELVEI 
 
A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezelem: 
 
Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzem.  
 
Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésnek célja 
szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kell lennie, és a szükségességre kell korlátozódjon.  
 
Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben minden ésszerű 
intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre 
kerüljön.  
 
A személyes adatok korlátozottan, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra. 
 
A személyes adatok kezelése során biztosítom az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és 
véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.   
 
Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelem. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell 
felelnie e célnak. 
 
Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. 
 

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítom a személyes adatok megfelelő 
biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével 
vagy károsodásával szemben. 

 
 
 
 
 
 
 

https://szantidominika.hu/
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ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA 
 
Jelen Nyilatkozat közzétételével megfelelő intézkedéseket teszek annak érdekében, hogy az érintett a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen 
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapjon. 
 
Munkámat segítő partnereim és Adatfeldolgozóim az érintettek személyes adatai vonatkozásában 
titoktartási kötelezettséggel tartoznak. 
 
 
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:  
 
1. adatbiztonság: Az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre 
állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere. 
 
2. 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;  
 

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

 
4. 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;  
 
Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő: 
 

Az Adatkezelő: 

Elnevezése: Szánti Dominika 

székhelye: 1138 Budapest, Viza utca 7b 243 

adószáma: 68251086-1-41 

honlap: https://szantidominika.hu  

e-mail. cím: kapcsolat@szantidominika.hu 

mobil: +36705478774 
 

5. 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.  
 
Az általam kezelt személyes adatok vonatkozásában egy velem megbízási jogviszonyban álló debreceni 
székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli adatokat. Honlapomat a tarhely.eu (címe: 1144 Budapest, 
Ormánság u 4) tárhely-szolgáltató működteti  
 
 
6. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 
7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 
 
8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik; 

https://szantidominika.hu/
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9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre 
történő korlátozása céljából; 
 
10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan 
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 
11. bizalmasság (titkosság): Az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör 
(jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális; 
   
12. bizalmasság elvesztése: A bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat 
arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik; 
 
13. biztonsági esemény: Minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az 
azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására; 
 

14. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban 
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi 
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó 
adatvédelmi szabályoknak; 

 
15. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános 
adatvédelmi rendelete; 
 
16. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 
egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok 
kezelésére felhatalmazást kaptak;  
 
17. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és 
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  
 
18. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.; 
 
19. sértetlenség: Az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami 
biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok 
észrevétlenül nem módosulhatnak. 
 
20. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy 
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 
több tényező alapján azonosítható;  
 
21. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés 
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 
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SZEMÉLYES ADATAIDAT AZ ALÁBBI JOGCÍMEKEN KEZELEM: 
 
Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont] 
 
Általam szervezett tréningeken, programokon személyesen illetve online részvételi formában részt vevők 
(résztvevők) valamint a velem szerződéses kapcsolatban álló meghívott oktatók, trénerek és egyéb 
érdekeltségi körbe tartozó partnerek (partnerek) alábbi személyes adatait szerződés teljesítése érdekében 
kezelem: 
 

Résztvevők: neve; születési neve; anyja neve; születési helye és ideje; lakcíme; telefonszáma; e-mail címe 
 
Partner: neve; lakcíme/székhelye; telefonszáma; e-mail címe; adószáma 

 
Az adatok kezelésének a célja a tréningek teljesítésére vonatkozó írásbeli szerződés megkötése, valamint 
kapcsolattartási adatok megadása.  

 

A megadott személyes adatokat saját szerveremen tárolom. A résztvevők vonatkozásában megjelölt 
személyes adatokat a tréningekre, programokra történő jelentkezéstől a képzés teljesítését illetve a képzés 
Érintett általi abbahagyását követő a kötelmi jogviszony elévülési idejéig. A Partnerek személyes adatait a 
szerződés létrejöttétől a szerződés megszűntését követő kötelmi jogviszony elévülési idejéig. E körben 
kezelt személyes adatokat nem továbbítom.  

 
Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont] 
 
Általam szervezett tréningeken, programokon személyesen illetve online részvételi formában részt vevők 
(résztvevők) valamint a velem szerződéses kapcsolatban álló meghívott oktatók, trénerek és egyéb 
érdekeltségi körbe tartozó partnerek (partnerek) alábbi személyes adatait a számvitelről valamint az adózás 
rendjéről szóló jogszabályi előírások alapján kezelem: 
 

Résztvevők: neve; lakcíme;  
 
Partner: neve; lakcíme/székhelye; adószáma 

 
Az adatok kezelésének a célja a tréningek teljesítésével kapcsolatos számlák kiállítása. 
 

A megadott személyes adatokat saját szerveremen tárolom. A résztvevők részére online számlázó program 
segítségével számlát állítok ki. A kiállított és partnerektől befogadott számlákat továbbítom az 
Adatfeldolgozással megbízott, számviteli feladatokat ellátó könyvelő részére. A kiállított számlákat, a rajta 
szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezelem.  

 
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont] 
 
A https://szantidominika.hu/ weboldalamon feliratkozhatsz hírlevelemre, melyekben tréningeimről illetve 
missziómról tudhatsz meg érdekességeket. E körben az alábbi személyes adataidat kezelem: 
 

keresztneved; e-mail címed 
 
Weboldalam kapcsolta menüpontja alatt [https://szantidominika.hu/kapcsolat/] pedig üzenetet küldhetsz 
nekem. E körben az alábbi személyes adataidat kezelem: 
 

neved; e-mail címed 
 

 

https://szantidominika.hu/
https://szantidominika.hu/kapcsolat/
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A megadott személyes adatokat saját szerveremen tárolom. A hírlevelek vonatkozásában megadott 
személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, a kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokat a 
kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. E körben kezelt személyes adatokat nem 
továbbítom.  

 
Jogos érdekén alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. f.) pont] 
 
Az általam szervezett tréningekről fényképeket, videó- és hangfelvételeket készítek, melyeket később saját 
honlapomon illetve közösségi média felületeimen (Facebook és Instagram, Youtube oldalaimon) 
jellemzően tevékenységem hirdetése, mint jogos gazdasági érdekem alapján megosztok, közzé teszek. 
 
A felvételek készítéséről jelen Nyilatkozaton túl, az Adatkezelési Tájékoztatóból is értesültök. A fénykép, 
videó- és hangfelvételek célja saját tevékenységem reklámozása, hirdetése, azokon jellemzően én 
szerepelek, azonban előfordulhat, hogy a fényképek, videók felvételi szöge, képvágása titeket is ábrázol, 
hangotok behallatszik. A fényképeken, videókon erre tekintettel külön kivágást, homályosítást és egyéb 
képszerkesztést nem alkalmazok.  
 
Előadásaimon előfordul, hogy egy–egy helyzet szemléltetésére, mélyebb megértésére a résztvevőkkel rövid 
interjút készítek, vagy egy-egy személyt kihívok és vele hosszabban beszélgetek. Az interjún, személyes 
beszélgetésen való részvétel önkéntes. Az előadás illetve tréning egészéről készített kép-, videó és 
hangfelvétel az előadások illetve tréningek interjú illetve beszélgetés részét is érintik. Az interjú alanyok 
illetve beszélgető partnerek ennek tudatában és ismeretében jelentkeznek a beszélgetésekre, azzal, hogy 
előzetesen vagy akár utólag is tiltakozhatnak a felvételek ezen részének készítése/közzététele ellen.  
 
 
E körben az alábbi személyes adataidat kezelhetem: 
 

képmás, hangfelvétel  
 

Az ilyen formán kezelt személyes adatokat saját szerveremen, honlapomon illetve közösségi média 
felületeimen tárolom, fenti célú működésem teljes ideje alatt. E körben kezelt személyes adatokat 
harmadik személy címzettek felé kizárólag saját tevékenységem hirdetése céljából továbbítom, e körben 
azonban kijelentem, hogy az adatokat EGT-n kívüli tagállamok részére nem továbbítom.  

 
 
ADATOK MEGISMERÉSE, FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA 
 
Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei 
érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult 
személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzítem. 
 
Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat az kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak 
az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, 
akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől 
számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot 
ne semmisítsem meg, illetve ne töröljem. Amennyiben a hatóság illetve bíróság felszólít adatszolgáltatásra 
és kiadásra, köteles vagyok a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a 
fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérted, 
nem kerül sor, a rögzített kép-, és/vagy hangfelvételt, valamint más személyes adatot meg kell 
semmisítenem, illetve törölnöm kell. 
 
A személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnereim részére adom át. Minden olyan esetben az 
Érintettek külön hozzájárulását kérem, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul. 
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Az általam szervezett tréningeken, programokon való részvétel díját, illetve annak előleg részét 
honlapomon keresztül, bankkártyás fizetés útján teljesítheted. A bankkártyás fizetés a Paylike fizető oldal 
(webes elérhetőség: https://paylike.io) segítségével történik. A fizető oldal önálló adatkezelőként jár el és 
saját adatkezelési szabályzattal rendelkezik. A regisztrációhoz megadott személyes adataidat részükre nem 
továbbítom.  
 
ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK 
 
Érintettként érvényesíthető jogaidról, valamint a rólad kezelt adatok köréről az Adatkezelési 
Tájékoztatóból kaphatsz részletes tájékoztatást.  
 
Érintettként jogod van tőlem tájékoztatást kérni a veled kapcsolatos adatkezelésemről.  
Jogosult vagy visszajelzést kapni arról, hogy a veled kapcsolatos adatkezelés folyamatban van-e még és ha 
igen, tájékoztatást kapni a rólad kezelt illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás 
időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés 
korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra.  
Amennyiben azt tapasztalod, hogy a rólad tárolt adatok hiányosak vagy hibásak, jogosult vagy az adataid 
helyesbítését kérni.  

 

Kérésedre köteles vagyok törölni a rólad tárolt adatokat. E kötelezettségem kérés nélkül akkor is fennáll, 
ha 

(i). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy 
más módon kezeltem; 
 
(ii). visszavontad az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja; 
 
(iii). tiltakozol a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 
ok a további adatkezelésre; 
 
(iv). a személyes adatot jogellenesen kezeltem; 
 
(v).  alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.  
 

Kérésedre korlátozom személyes adataid kezelését, mindaddig, míg meg nem vizsgálom a szükséges 
intézkedés megtételének lehetőségét, ha felmerül a kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, 
szükségtelensége esetleg tiltakozol az adatkezelés ellen. 
 
A hozzájárulásodon illetve szerződésen alapuló adatkezelés esetén jogosult vagy arra, hogy géppel 
olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapd az általad rendelkezésre bocsátott adatokat, annak 
érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére bocsáthasd.   
 

Saját helyzeteddel kapcsolatos okból jogodban áll bármikor tiltakozni személyes adataidnak jogos érdeken 
alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben adataidat ilyen alapon nem kezelhetem tovább, kivéve, ha az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolja, amelyek elsőbbséget élveznek érdekeiddel, 
jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. 

 
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül  

 megvizsgálom,  

 annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és  
döntéséről írásban tájékoztatlak. ADATBIZTONSÁG 
 

https://paylike.io/
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Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  
 
E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával járok el és ilyen 
eljárást követelek meg az Adatfeldolgozóimtól is. 
 
A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztam ki, mely 
rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős 
személyeket, továbbá az irányadó határidőket.  
 
A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetek.  
 

Érintettként jogaidnak megsértése esetén panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: 
+36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve megillet a 
döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.  

 

Adataidnak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott 
kárt köteles vagyok megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértem, az érintett sérelemdíjat 
követelhet. 

 

Adatkezelőként jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen 
felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során 
felhasználhatom.  
 
 
 
Hatályos: 2020. március 16. 
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