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K6rjiik, figyelmesen olvassa el jelen Trij6koztat6t annak 6rdek6ben, hogy megismerje
gyermeke, valamint az On szem6lyes aclatainak kezel6s6t 6s az adatkezeldssel
kapcsolatos jogait.

Az Eur6pai Parlament es a l'an6cs (EU) 20161679 rendelete a termdszetes szemdlyeknek a
szemelyes adatok kezeldse tekintetdben torteno vddelmdrol es az ilyen adatok szabad
6raml6s6r6l, valamint a 95l46lEK rendelet hat6lyon kivtil helyezdsdrol lAltaldnos
Adatvddelmi Rendelet. a tor,6bbiakban: GDPR rendelet) eloirja, hogy az Adatkezelo
megf'elelo intezkeddseket tesz annak drdekdben, hogy az drintett reszdre a szemdlyes adatok
kezelcrsele vonatkoz6. rninc'len egyes Itlekozlatttst tcimcir, 6tl6that6, drtheto es konnyen
hozzal-erheto lbnnaban. r ildgosan ds kcjzdrthetoen megfogalmazva nyijtsa, tov6bb6 hogy az
Adatkezelo elosegiti az erintett jogainak a gyakorl6s6t.

Az drintett elozetes tilekoztatdsi kotelezettsegdt az informitci6s cinrendelkezdsi jogr6l 6s az
infbrm6ci6szabads6grol szol6 2011. dvi CXII. torvdny ( atov6bbiakban: Info. tv.) is eloirja.
.lelen t6.idkoztatdssal fentijogszabdlyokban fbglalt kdtelezettsegeinknek tesziink eleget.

Az Adatkezelo adatai:
Rovid ner':

Rellextorna 6voda Mozg:is- 6s K6pess6gfejleszt6 Kiizpont

Szikhely':

1

Fenntart6:

Reflextorna Mozgris- 6s K6pess6gfejleszt6 Nonprofit Kft.

Szdkhely:

II

I

l7 lludapest, Budafoki rit 56.
l7 Budapest, Budafoki rit 56.

Weblap:

wlvlv.reflextorna.hu

Kapcsolattartds:

Nagy An ita Vivienne int6zm6nyv ezetii

.felelbn:

06-30-409-4266

info@reflextorna.hu

E-mail:

Adatvidelmi

Tisztviselo: Az adatkezelo a GDPII. rendelet 37. cikke alapjrin nem
kiiteles adatv6delmi tisztvisel6 kinevez6s6re

Adatvedelmi

kerelmek:

Adatfeldolgoz6s:
Adattov6bbit6s:

Amennyiben bfrmilyen k6r6se vagy k6rd6se van
^z
adatkezel6ssel kapcsolatban, k6relm6t postai riton vagy
elektronikusan a fentiekben rdgzitett cimekre kiildhcti.
Vflaszunkat halad6ktalanul, de legfeljebb 30 napon beliil
kiildjiik az 6n:iltat k6rt cimre.
A d a tf'el d o I 9oz6 ig0ny

b

evdtel e nem tii

rt6nik.

Kiz6r6lag jogszabr{lyi kiitelezetts6g alapjrin ktizhatalmi
szerveknek.

Kiilf'dldiadattoviibbitds: Nemtiirt6nikkiilfiildreadattovrlbbitrls.
A Reflextorna Ovoda Mozgris- 6s Kdpcss6gf'ejlesztd Kiizpont adatkezelokdnt

tiszteletben
tartja mindazon szemdlyek mag6nszferdjtfi, akik sz6m6ra szem6lyes adatot adnak 6t, tov6bbd

Reflextorna Ovoda Mozgds- 6s Kdpessegfejleszto Kozpont - Adatkezel6si T6j6koztato 2018. m6jus 25.

2

elkotelezett ezek vedelm6ben es minden lehetsdges eszkozt megragad annak drdekdben, hogy
az adatkezel6si tevdkenysege sor6n a termdszetes szemdlyeket, kiilonosen a gyermekeket a
GDPR rendelet szerinti v6delemt6l ne lehessen megfosztani, ezert a GDPR rendelet 13.
cikke alapjdn az alttbbi tilekoztatitst adja.

gyermekek szemdlyes adatai ki.ilonos vddelmet drdemelnek, mivel ok kevdsbd lehetnek
tiszt6ban a szemelyes adatok kezeldsdvel osszeftiggo kock6zatokkal, kdvetkezmenyeivel ds az
ahhoz kapcsol6do garanci6kkal ds jogosults6gokkal. EzI a kiiloncjs vddelmet fokdnt a
gyermekek szemdlyes adatainak olyan felhaszndlds6ra kell alkalmazni, amely
marketingcdlokat, illetve szemdlyi vagy felhaszndl6i profilok ldtrehoz6s6nak celjdt szolg6lja,
tov6bb6 a gyermekek szemdlyes adatainak a kozvetleniil a resziikre nyirjtott szolg6ltat6sok
ig6nybevdtele sor6n torteno gyrijtdsdre. Az adalkezelds sor6n nem tortdnik profilalkot6s.

A

Adatkczel6si c6lok
6s K6pess6gfejleszt6 Kiizpont, mint adatkezelo az al6bbi
celokb6l vegez adatkezel6st a mindenkori vonatkozo jogszabitlyokkal osszhangban:

A Reflextorna 6voda Mozg:is-

.

Ovodai jogviszony ldtesitdse, megszirndse, igazoldsa,

a

jogviszonyb6l

eredo

kotelezettsegek telj esit6se

o

Munkav6llaloi jogviszony letesitdse, megszundse. igazoldsa, a jogviszonyb6l eredo
krjtelezettsdgek telj esit6se

.
o
o

Gyermekdtkeztet6s, munkahelyi etkeztetds

Reflextorna fejlesztds, 6llapotfelmerds

L6togat6i adatkezeles a Reflextorna Ovoda Mozg6s- ds Kdpessegfb.jleszto Kozpont
honlapj6n

.

Erintettekjogainak vddelmevel kapcsolatos adatkezelds

Jogalapok a szem6lyes adatok felhaszndl{shoz
Szem6lyes adatot kizir6lag megfelelo jogalappal lehet kezelni. A Reflextorna Ovoda
Mozgds- es Kdpessdgfejleszto Kozpont, mint adatkezelo a GDPR 6. cikkeben rogzitett
jogalapok alapj6n, az althbiak szerint kezeli jogszeriren a szemdlyes adatokat.

l. Lz 6rintett v^gy az 6rintett gyermek tiirv6nyes

k6pvisel6j6nek hozzfjrirulfsa. A
16. 6letev6t be nem toltott gyermek esetdn, a gyermekek szemelyes adatainak
kezelese csak akkor 6s olyan rnertdkben jogszerti, haahozzti6rul6st a gyermek feletti
sztiloi feltigyeletet gyakorl6 adta meg, illetve engeddlyezte. (honlap l6togat6sa,
intezmeny ir6nt drdeklodds, reflextorn6ra tortdno eloregisztr6ci6. 6llapotfelmdrds
kdpmds/hangfelvdtel keszitds 6s felhasznal6s soran)

jogviszony,
gyermekdtkeztetds, azovodai neveldsen f-eli.ili szolg6ltatdsok pl. reflextorna fejlesztds,
6llapotfelme16s igenybevdtele kapcs6n)

2. Szerz6rJ6s teljesit6se. (munkaviszony vagy foglalkoztat6sra iranyul6

3. Jogi kiitelezetts6g teljesit6se. (felvdteli elo.iegyzdsi naplo, fblveteli ds mulaszt6si
nap16, foglalkoz6si (csoport-) napl6, a gyermek 6vodai fejloddsdvel kapcsolatos
adatkezeles, 6vodai szakv6lemdny)

4. Jogos 6rdek. (6rdekrndrlegeldsi

teszt eredmdnyetol ftiggoen)
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Az adatkezel6s id6ta rta m a

A

GDPR rendelet alapelvkent rcigziti tobbek kozott a korlitozott t{rolhat6s:ig ds a
pontosstig elveit. Tekintettel ezen elvekre, az adatkezel6s idotartama szerzodes teljesitese,
valamint jogos tjrdek esetdn 5 6v, jogi kcitelezetts6g teljesitdse esetdn a jogalapot ad6
jogviszony megsztindset koveto 1 6v, a hozztlilrulirs alapj6n tort6no adatkezelds esetdn pedig
a hozzdjdrul|s megad6s6t koveto I dv. Az adatkezelo biztositja, hogy az drintett a
hozzdjftrulits6t bdrmikor visszavonja, ezesetben az adatkezelds a visszavon6 nyilatkozat
be6rkezesdi g terj edhet.

Az 6rintetti jogok

A szemdiyes adataihoz kapcsol6doan

az erintettnek, illetve torvdnyes kdpviselojdnek
rneghaltrozoltjogai
vannak,
rnelyek a kovetkezok:
.jogszab6lyban

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

a

hozzdferesijog (adatok rnegismerdse, az a tdny, hogy torldnik-e adatkezelds)
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazititstthoz val6 jog
torldsi jog
azadal kezelisinek korl6toz6sa
a szemelyes adatok direkt marketing c6lokra val6 haszn6lat6nak megtilt6sa
szerndlyes adatainak harmadik szemdly szolg6ltat6 szftmitra torteno 6taddsa, vagy
cnnck nregtiltdsa
barmely az adatkezelo 6ltal kezelt szem6lyes adatr6l m6solat kdrdse
tiltakoz6s a szcmdlves adat liaszn6lata ellen.

Adatbiztonsf gi int6zked6sek

A

Reflcxtorna 6voda Mozg:is- 6s K6pcss6gfejleszt6 Kiizpont, mint

adatkezelo
adatok biztons6g6rol, megteszi tov6bb6 mindazon technikai ds szervezdsi

gondoskodik az
intdzkeddseket, melyek az Infotv., a GDPR rendelet es az egydb adat-, 6s titokvedelmi
szabdlyok ervinyre .juttatasahoz sziiksigesek. Az adatokat vddi a jogosulatlan hozz6feres.
megvdltoztat6s, tovdbbitds, nyilv6nossdgra hozatal, tdrles vagy megsemmisitds, valamint a
vdletlen megsemmistiles ds s6riiles ellen.

Jogorvoslati tr{j dkoztatds
Magyarorsz agon az adatvddel mi feliigyeleti hat6sdg

:

Nemzeti Adatv6delmi 6s Informfci6szabadsrlg Hat6s{g
Szdkhely:

ll25

Budapest, Szil6gyi Erzsdbet fasor22lc.

Postacim: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-rnai I : ugyfe lszolgalat@naih.hu

(l) 391-1400
Fax: +36 (l) 391-1410
I-lon lap: r,vww.naih.hu

Telefon: +36

Az egyeb kozigazgat6si vagy nem bir6s6gi irtra tartozo jogorvoslatok serelme ndlkiil, minden
term6szetes szemely .jogosult a hatekony bfr6s6gi jogorvoslatra a feltigyeleti hat6sdg 16
vonatkoz6, jogilag kdtelezo ereju dontesevel szemben.
Az adatvedelmi per elbir6l6sa a tdrvdnyszdk hatdskorebe tartozik. A per - az erintett
viilaszt6sa szerint
megindithat6.

- az erinlett lak6helye vagy tart6zkod6si helye szerinti torv6nyszdk elott is

A Reflextorna 6voda Mozgfs-

6s K6pcss6gfejleszt6 Kiizpont
T 6j0koztat6 szfves tudomrisulv6tel6t!

k6ri jelen Adatkezel6si
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