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AKROPOLEISZ STÚDIÓ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

1. ADATKEZELŐ ADATAI 

 

Adatkezelő neve: Arial Arts Move Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Arial Arts Move Kft.)  

Székhely, levelezési cím: 1123 Budapest, Alkotás utca 29. 

Cégjegyzékszám: 01-09-996746 

Képviselő és adatkezeléssel kapcsolatban illetékes személy: Koehlerné Szántai Andrea 

Telefonszám: +36 30 546 9232 

E-mail cím: studio@akropoleisz.hu 

Honlap: www.akropoleisz.hu 

 

2. KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS A MEGŐRZÉSI IDŐ 

 

Az Adatkezelő az általa üzemeltett rúdtánc és légtorna stúdió (a továbbiakban: Stúdió) szolgáltatásainak igénybevétele során személyes adatok kezelését valósítja 

meg. A személyes adatok kezelése szempontjából Érintettnek minősül a Stúdió szolgáltatásait igénybe vevő természetes személy. 

 

Személyes adatok 

kategóriája 
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő Megjegyzés 

Név  

(vezetéknév és 

keresztnév) 

- A Stúdió szolgáltatásait igénybe 

vevő személy azonosítása 

- A Stúdió honlapján keresztül 

elérhető online órarend használata 

 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- Regisztráció során kötelező megadni. 

- Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett a Stúdió szolgáltatásait nem veheti 

igénybe. 

- Papíron és/vagy elektronikusan történik az 

adatok rögzítése. 

Telefonszám 

Kapcsolatfelvétel az Érintettel, 

sürgős esetekben értesítés (pl. 

értesítés órarendváltozásról) 

 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- Regisztráció során kötelező megadni. 

- Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett a Stúdió szolgáltatásait nem veheti 

igénybe. 

- Papíron és/vagy elektronikusan történik az 

adatok rögzítése. 
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Személyes adatok 

kategóriája 
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő Megjegyzés 

E-mail cím 

Kapcsolatfelvétel az Érintettel (pl. 

értesítés órarendváltozásról) 

 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- Regisztráció során kötelező megadni. 

- Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett a Stúdió szolgáltatásait nem veheti 

igénybe. 

- Papíron és/vagy elektronikusan történik az 

adatok rögzítése. 

Nem 
Óraszervezési céllal történik az 

adatkezelés.  

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- Regisztráció során kötelező megadni. 

- Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett a Stúdió szolgáltatásait nem veheti 

igénybe. 

- Papíron és/vagy elektronikusan történik az 

adatok rögzítése. 

Felhasználónév, 

jelszó 

Saját profil létrehozása a Stúdió 

honlapján az online órarend 

használata, órafoglalás céljából 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

Online regisztráció során kötelező megadni 

Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett az online profilját nem tudja létrehozni, 

használni. A Stúdió szolgáltatásait más módon 

igénybe tudja venni, így lehetősége van 

személyes, telefonos bejelentkezésre. 

E-mail cím 

Hírlevél, tájékoztató levelek 

küldése.  

 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- A hírlevél küldése külön érintetti hozzájárulás 

alapján történik. A hírlevél kiküldésére a Stúdió 

aktualitásai alapján negyedévente, hetente kerül 

sor. 

- - Papíron és/vagy elektronikusan történik az 

adatok rögzítése. 
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Személyes adatok 

kategóriája 
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő Megjegyzés 

Az Érintett által 

látogatott órák 

Online órarend használata során 

keletkezett foglalási adatok fél évig 

megőrzésre kerülnek. 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

Az órafoglalási, 

óralátogatási adatok 

legfeljebb fél évig 

kerülnek megőrzésre. 

Az Adatkezelő ezen 

adatokat a tárgyév 

január 1. és július 1. 

napján törli. 

Az információ rögzítése elektronikus módon 

történik. 

Az Érintett 

egészségi 

állapotára 

vonatkozó 

információk 

(sportsérülések, 

rendszeresen 

szedett 

gyógyszerek, 

hátproblémák) 

Az Érintett első alkalommal egy 

nyilatkozatot tölt ki, amelyen megadja 

a Stúdió szolgáltatásainak 

igénybevétel szempontjából fontos 

információkat az egészségügyi 

állapotával kapcsolatban. 

Ezek az információk 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy az 

Adatkezelő felmérje, milyen 

foglalkozást ajánlj az Érintett részére. 

Az adatkezelés célja a megfelelő 

szaktanácsadás az ajánlott 

mozgásformákkal, edzésekkel 

kapcsolatban. 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont és 9. cikk (2) 

bekezdés a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 

- Regisztráció során kötelező megadni. 

- Az adatszolgáltatás elmaradásának esetén az 

Érintett a Stúdió szolgáltatásait nem veheti 

igénybe. 

- Papíron történik az adatok rögzítése. 

A Stúdió 

szolgáltatásait 

igénybe vevő 

törvényes 

képviselőjének 

(szülői felügyeleti 

jog 

gyakorlójának) 

személyes adatai 

Az Adatkezelő a 16 éven aluli 

természetes személyek személyes 

adatait a szülői felügyeleti jog 

gyakorlójának hozzájárulásával 

kezeli. 

Érintett (törvényes 

képviselő) 

hozzájárulása (GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés a) 

pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig, de 

legkésőbb a honlapon 

található online 

profilba való 

belépéstől számított 24 

hónap. 
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Személyes adatok 

kategóriája 
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő Megjegyzés 

Kameraképek 

rögzítése 

A Stúdióban a foglalkozások 

helyszínén és recepciónál 

(ügyféltérben) kamerák kerültek 

elhelyezésre. A kamerák kizárólag 

csak képeket rögzítene (hangot nem). 

Az adatkezelés célja a Stúdió 

vagyonvédelmének biztosítása, az 

órák menetének nyomon követése és 

a minőségbiztosítás. 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

Adatkezelő jogos érdeke 

(GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés f) pont) 

A felvétel készítésétől 

számított 3 nap. 

A kamerák elhelyezésénél az Adatkezelő különös 

figyelmet fordított arra, hogy a megfigyelés az 

emberi méltóságot ne sértse. 

 

Képfelvételek  

A képfelvétel készítésének célja az 

órák menetének bemutatása, a 

Stúdió ismertségének növelése. 

Érintett hozzájárulása 

(GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pont) 

A hozzájárulás 

visszavonásáig 

A Stúdió előre egyeztett időpontokban készít 

fotókat az órákról. A képfelvételek készítése előtt 

minden esetben kéri az Érintett hozzájárulását a 

képek készítéséhez, illetve felhasználásához. 

 

 

3. AZ ADATHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során nem vesz igénybe adatfeldolgozót, a személyes adatokat nem továbbítja harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet, illetve egyéb címzettek részére. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. A személyes adatokhoz 

kizárólag az Adatkezelő képviselője, valamint az erre felhatalmazott személy fér hozzá. 

 

 

4. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatai titkosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának garantálása érdekében az adatokat jelszóval védett és/vagy 

titkosított adatbázisban tárolja az IT biztonsági szabványoknak és standardoknak megfelelően.  

Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében, illetve a személyes és üzleti adatok klasszifikációjához mérten hálózati, infrastrukturális 

és alkalmazás szintű védelemmel (tűzfalakkal, antivírus programokkal, tárolást és kommunikációt titkosító mechanizmusokkal, melyek esetében az 

aszimmetrikus kódolás eredményeképpen a dekódoló kulcs ismerete nélkül a titkosított adatfolyam nem fejthető vissza, tartalomszűréssel és egyéb technikai- 

valamint folyamat-megoldásokkal) biztosítja.  

 

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket, folyamatosan monitorozza és kezeli. Amennyiben az Érintett adatvédelmi incidenst észlel, erről szóló bejelentését 

is az Adatkezelő elérhetőségein teheti meg. 
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AZ ÉRINTETT JOGAI 

 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen és élhet az adathordozhatósághoz való jogával.  

 

Az Érintett az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein nyújthatja be adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit vagy a honlapon saját maga 

is élhet az egyes érintetti jogok érvényesítésével (pl. hozzáférés, helyesbítés). 

 

Hozzáférés: Az Érintett jogosult hozzáférni személyes adataihoz. Ennek célja, hogy az Érintett tisztában legyen azzal, és ellenőrizhesse, hogy az Adatkezelő 

személyes adatait a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban használja fel. Az Érintett a honlapon online profiljába belépve hozzáférhet megadott 

személyes adataihoz. 

 

A helyesbítéshez való jog: Az Érintett jogosult a pontatlan vagy nem teljes személyes adatai helyesbítésére. Az Érintett a honlapon regisztrált felhasználóként 

saját maga aktualizálhatja, módosíthatja személyes adatait az adatkezelés időtartama alatt a rendszeren keresztül. Továbbá az Adatkezelő megadott 

elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy az Adatkezelő helyesbítse valamely személyes adatát (pl. a nevét, e-mail címét, telefonszámát, ha abban változás 

következik be). 

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy töröltesse vagy eltávolíttassa személyes adatait, ha nincs jogszerű 

indok az Adatkezelő számára azok további használatára. (Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.)  

Az Érintett az adatkezelés ideje alatt bármikor törölheti adatait a rendszerből, továbbá az Adatkezelő megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a 

személyes adatainak törlését. 

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az Érintett kérheti adatai további kezelésének „blokkolását” vagy korlátozását. Az adatkezelés korlátozása esetén az 

Adatkezelő továbbra is tárolhatja az adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. 

 

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha az Érintett: 

 úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy 

 úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné, 

 igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az Adatkezelőnek nincs szüksége ezekre az adatokra. 

 

Adathordozhatósághoz való jog: Az Érintett jogosult a személyes adatait megkapni és saját céljára más szolgáltatásokkal összefüggésben vagy társaságok 

kezelésében újra felhasználni. (Ez nem egy korlátozás nélküli jog, vannak alóla bizonyos kivételek.) Az adathordozhatósághoz való jog nem terjed ki a papír 

alapon tárolt adatokra, ezért az Érintett nem kérheti az így tárolt adatainak megküldését. Az adathordozhatóság nem jár automatikusan az adat törlésével, és nem 

érinti a továbbított adatra az Adatkezelőnek irányadó megőrzési időt sem. 
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Tiltakozás az adatkezelés ellen: Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése 

ellen. Ebben az esetben az Érintett a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. 

 

A jogok gyakorlásának keretei:  
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az előbbiekben 

felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 

határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt 

nyújthat be a felügyeleti hatósághoz. 

 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga és a bírósághoz fordulás joga: Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége bírósági eljárás kezdeményezése. Az Érintett az általa tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén 

polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti 

törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 

Az Érintett kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a 

károkozásért felelős Adatkezelőtől. Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az 

Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.  

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

 

Budapest, 2019. 01. 25. 
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