Adatvédelmi Tájékoztató
Ebben a tájékoztatóban a zeroniq.hu/treningek weboldal
üzemeltetője és jogtulajdonosa tájékoztatja a Felhasználókat az
általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése
során alkalmazott elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek
jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1. rész
Adatkezelő és Adatfeldolgozók adatai
1, Adatkezelő megnevezése:
. Szolgáltató neve: Mitch964 Korona Szolgáltató Kft.
. Székhely: 2461 Tárnok, Hazatérők útja 29/A
. E-mail: masason.tibor@gmail.com
. Adószám: 24718804-1-13
. Honlap: http://zeroniq.hu/treningek
2, A jogszabályok, amelyeket figyelembe vettünk:
. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról ( a továbbiakban Infotv.)
. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről ( főképp a 13/A §-a)
. 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
. 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (főleg 155.§-a)

. 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/ IAB- ajánlásról

3, Adatfeldogozók adatai:
3.1. Tárhelyszolgáltató
. Cég neve: MBLX Cloud Kft.
. Székhely: 6724 Szeged, Ősz utca 45. II/7.
. Telefonszám: +36-1-445-1221
. E-mail: info@mobilxcloud.hu
. Honlap: https://www.mobilxcloud.hu
3.2. Hírlevélszoftver szolgáltató
. Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
. Kapcsolattartó: Kauth György
. Telefonszám: +36-30-624-3934
. E-mail: info@marketingszoftverek.hu
. Adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest Golgota utca 3.
3.3. Számlázó szoftver szolgáltató
. Adatfeldolgozó: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
. Székhelye: 1031 Budapest Záhony utca 7.
. Képviselő neve: Ángyán Balázs
. E-mail: info@szamlazz.hu
. Honlapja: www.szamlazz.hu
3.4. Bankkártyás fizetési szolgáltató
. Adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.
. Székhelye: 1143 Budapest Hungária krt. 17-19
. E-mail: ugyfelszolgalat@simple.hu
. Honlapja: http://simplepay.hu

2. rész

Adatkezelési tevékenységek bemutatása
4. Jelentkezés tréningre a http://zeroniq.hu/treningek oldalon
4.1. Felhasználó:
Felhasználónak minősül az oldal látogatója, továbbá azok, akik a
tréningre jelentkeznek, igénybe veszik szolgáltatásunkat.
4.2. A Szolgáltatás leírása:
A Zeroniq tréning keretében bemutatom, hogy hogyan
gondolkoznak, éreznek és viselkednek a Nemdohányzók. Abból a
célból, hogy aztán a résztvevők ezeket a gondolkodási mintákat
alkalmazva le tudjanak szokni a dohányzásról.
4.3. Az adatkezelés célja:
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Szolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges azonosítás, a Szolgáltatás
felhasználóinak a kiszolgálása, valamint az ezekhez kapcsolódó
ügyviteli feladatok ellátása.
4.4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltatás szerződés szerinti
teljesítése. Ehhez az Ön hozzájárulása nem szükséges, mert a
jogszabály engedélyt ad az adatok kezelésére. Ezt a kötelező
adatkezelést az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker”) 13/A § (3)
bekezdése tartalmazza. E rendelkezés kimondja, hogy a
Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azokat az
adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül
szükségesek.
4.5. A kezelt adatok köre:
A tréningre jelentkezés során a Felhasználónak kötelezően meg
kell adnia a következő személyes adatokat: vezeték és keresztnév,
e-mail cím, telefonszám, valamint a számlázási adatokat:
irányítószám, város, utca, házszám.

Más technikai adatot (IP cím, operációs rendszer, böngésző típus,
stb.) a rendszer nem tárol.
4.6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
A regisztráció törlésével azonnal törlődnek az adatok. Kivételt
képeznek azok az adatok, melyeket számviteli bizonylatok
készítéséhez kell megadni. Ugyanis a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján ezeket az adatokat 8 évig
meg kell őrizni.
4.7. Az adatfeldolgozó megnevezése:
A számla technikai feltételeinek megvalósításához adatfeldolgozót
veszünk igénybe. Ez a KBOSS.hu Kft. Az adatkezelő a
KBOSS.hu Kft. szamlazz.hu szolgáltatását veszi igénybe a
Szolgáltatás igénybe vételéért fizetendő díj számlázásának
kezelésére. A számla a KBOSS.hu Kft. rendszerében a kiállítástól
számítva 8 évig kerül tárolásra.
5. Hírlevél küldés:
5.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja.
Kezelt adatok köre: Az Érintett által a regisztrációkor megadott
keresztnév és e-mail cím.
Adatkezelés célja: A megadott e-mail címet hírlevél küldési céllal
kezeljük.
5.2. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást
a Felhasználó a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával adja meg.
5.3. Az adatkezelés időtartama:
Az Érintett önkéntes adatmegadásától az Érintett önkéntes
leiratkozásáig tart. Az Érintett a hozzájárulását bármikor,
bármelyik kiküldött hírlevél alján található „ leiratkozás” linkre
való kattintással automatikusan visszavonhatja.

5.4. Az adatfeldolgozó megnevezése:
A hírlevél küldés technikai feltételeinek megvalósításához
adatfeldolgozót veszünk igénybe. Ez a SalesAutopilot Kft.

3. rész
Sütik
6. Cookie-k (Sütik) kezelése:
6.1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kis méretű adatfájlok, amelyek a
weboldalon keresztül, a weboldal használatával kerülnek az Ön
számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője
menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait
- megkönnyítik a weboldalak használatát
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak
A leggyakrabban használt internetes böngészők alapbeállításként
elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését. Ön viszont a
böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasíthatja
vagy letilthatja. Illetve Ön a már a számítógépen levő eltárolt
sütiket is törölni tudja.
6.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és
zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalunkat. Az ilyen típusú
sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig
tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.

6.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics és a
Facebook, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával információt gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.
Ezen sütik lejáratukig (legfeljebb 180 napig) a látogató
számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak
böngészőjében maradnak, illetve amíg a Látogató nem törli
azokat.

4. rész
Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat
megismerők köre
7. Az adatokat megismerők köre
Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a
kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy
egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés
céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.
Az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelő
szervezetén kívül kizárólag az 1. részen belül a 3. pontban
nevesített adatfeldolgozók ismerhetik meg.

5.rész
Adatbiztonság
8. Adatbiztonság
A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a
Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a
hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása során.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból
eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően
gondoskodott, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

6. rész
9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,
valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve
- a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
9.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében,
hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére
vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést
kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az
érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy
címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának
és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz

benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az
automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is,
valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a
kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja
meg a tájékoztatást.
9.3. Az adatok helyesbítésének joga
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó
pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok
kiegészítését.
9.4. Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén
jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből
azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget
élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés
szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok
kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami szintű jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve

közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a
népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek
alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez.
9.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a
személyes adatok pontosságának az ellenőrzését
. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését,
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az
adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül,
hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a
tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
9.6. Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő
rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt,

géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
9.7. Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél
jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem
kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos
okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
9.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a
profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan,
kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is
– alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
9.9. Bírósághoz fordulás joga
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Ugyanakkor a bírósághoz fordulást megelőzően Felhasználó
köteles felszólítani a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek
valamelyikén a követelmények teljesítésére, pontosan megjelölve
az álláspontja szerint megvalósult jogsértést:
Név: Mitch964 Korona Kft.

Székhely: 2461 Tárnok, Hazatérők útja 29/A
Telefon: +36 30-9712-414
E-mail: masason.tibor[kukac]gmail.com
9.10. Panasztevési jog
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1410
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési
tájékoztató egyoldalú módosítására, amelyről az érintetteket
megfelelő módon tájékoztatja.

Masason Tibor
ügyvezető, Mitch964 Korona Kft.

