
 

 

1 

 

A Bagolyzug Foglalkoztató- és Fejlesztőház adatvédelmi és 

adatkezelési tájékoztatója (GDPR) 

 

A Bagolyzug Foglalkoztató- és Fejlesztőház (lásd később: Bagolyzug) rendelkezési joga alatt 

álló www.bagolyzug.hu weboldalhoz és tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató. 

 

A Bagolyzug Foglalkoztató- és Fejlesztőház, mint a www.bagolyzug.hu weboldal 

(továbbiakban: weboldal) jogosultja az adott weboldalhoz kapcsolódó személyes adatkezelés 

tekintetében Adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a weboldalt, vagy társaságunkat felkeresi, 

úgy az Ön személyes adatainak kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére. 

 

Az Adatkezelő adatai 

Bagolyzug Pedagógiai Szolgáltató Bt. 

20694463-2-13 

13-06-037177 

 

Képviselője: 

Horváth Péter ügyvezető 

 

Telefon: +3630-642-8075 

 

E-mail: info@bagolyzug.hu; info.bagolyzug@gmail.com 

 

A továbbiakban: Adatkezelő 

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. Az 

Adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a Weboldal 

Felhasználóinak a személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 

megfelelően kezeli.  
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Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) – amely a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról szól; 

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről; 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

(Infotörv., adatvédelmi törvény);  

Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 

törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során;  

2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) 

 

 

Fogalmak 

Felhasználó: Az az érintett természetes személy, aki a weboldalon végzett tevékenysége során 

bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, illetve – közvetlenül vagy közvetve 

– azonosíthatóvá válik az adatkezelő által. 

Adatkezelésre és hozzáférésre jogosult: A Bagolyzug Pedagógia Szolgáltató Bt. ügyvezetője 

és az általa megbízott, a társasággal szerződéses jogviszonyban álló szakemberek, akik a 

fejlesztő, pedagógiai, terápiás feladatokat ellátják.   

 

 

Az adatkezelés által érintett adatok köre 

Amennyiben Ön a weboldalon keresztül a „Jelentkezem” menüben, és/vagy a fenti e-mail 

címeken tájékoztatás, információ kérése céljából kapcsolatba lép velünk, az adatkezelés az Ön 

személyes adatait érinti. 
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Adatkezelés megnevezése 

 

Weboldalon történő üzenetküldés  

 

Cél 

A „Kapcsolat” menüben az Adatkezelő részére történő e-mail megküldése útján tájékoztatás, 

információ kérése. 

 

Jogalap 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes hozzájárulásán 

alapszik. 

 

Érintettek köre 

Weboldalon üzenetet küldő Felhasználók 

 

Személyes adatok köre 

– Név; Életkor; Elérhetőség; Számlázáshoz szükséges név, lakcím és e-mail cím; 

– továbbá az „üzenet” rovatban Ön által közölt további személyes adatok. 

 

Adatok forrása 

Közvetlenül a Felhasználótól 

 

 

Az adatok kezelése: 

 A fent említett adatok feldolgozását a Bagolyzug ügyvezetője végzi, mint adatkezelő. Az 

adatokhoz rajta kívül a Bagolyzug Pedagógiai Szolgáltató Bt által megbízott és a társasággal 

szerződéses jogviszonyban álló szakemberek férhetnek hozzá, az adatkezelő engedélyével, akik 

a fejlesztő, pedagógiai, terápiás feladatokat ellátják. 

Az adatok kezelése és feldolgozása kizárólag a társaság eszközén és felhőszolgáltatásában 

zajlik, mindemellett az eszközök és a szolgáltatások biztonságos, jelszóval védett csatornán 

keresztül érhetők el. 

Az adatok tárolása, kezelése és feldolgozása a Bagolyzug Bt jelszóval védett személyi 

számítógépe mellett a Google Drive felhőszolgáltatásában (szolgáltató: Google Kft. – 1023 
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Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) valósulnak meg. A lakcímmel kapcsolatos adatok a 

számlázó programban (szolgáltató: Billingo Technologies Zrt. 1133 Budapest, Árbóc utca 6.) 

is tárolásra kerülnek. 

 

 

Az adatok kezelésének időtartama 

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait, hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az 

igénybe vett szolgáltatás(ok) teljes megszűnéséig kezeli. A szolgáltatás megszűnése után az 

elektronikus adatok törlésre kerülnek, a papír alapú adatokat pedig hiánytalanul a szülőknek 

adjuk.  

A szolgáltatás a Házirend tudomásulvétele, elfogadása után történik, illetve, mikor befizetésre 

került az adott szolgáltatás. 

 

 

Adatok fajtája 

A Jelentkezési lapon, Vizsgálatkérő lapon bekért személyes adatok, mint Gyermek neve, 

Életkora, Választott foglalkozás megnevezése, Szülő neve, Elérhetőség (telefonszám), Cím a 

számlázáshoz; illetve a terápiákhoz és azok protokolljához kapcsolódó kórelőzmény- és 

vizsgálati lapokon, feljegyzéseken, szakvéleményeken szereplő személyes adatok. 

 

Adatok felhasználásának részletezése 

 Gyermek neve: A foglalkozások, vagy terápiák jelenléti ívéhez, és beazonosításhoz. 

 Gyermek életkora: A megfelelő korosztályi besoroláshoz, illetve vizsgálatokhoz. 

 Szülő neve: Azonosításhoz, illetve a kapcsolati adatok hozzárendeléséhez 

 Elérhetőség (telefonszám): Kapcsolattartáshoz, (rendkívüli helyzetek esetén; elmaradó 

tanfolyam; elmaradó tartozás, a foglalkozásokhoz kapcsolódó érdeklődés és ismertetések 

céljából. 

 Számlázási név és cím: A szolgáltatási díjak számlázása érdekében 

 Elektronikus számlázáshoz szükséges email cím: Nem adatkezelés céljából, kapcsolattartás 

miatt, illetve a Bagolyzug tevékenységével kapcsolatos levelek küldéséhez 
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Adatok címzettjei 

A foglalkozást, fejlesztést, terápiát végző szakember/ek. 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz 

címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg: 

– személyesen vagy postai úton az Adatkezelő címén (2330 Dunaharaszti Erzsébet u. 23-25.) 

– e-mailben az info@bagolyzug.hu e-mail címre küldve. 

 

Hozzájárulásának visszavonását követően az Adatkezelő haladéktalanul törli az olyan 

személyes adatát, amely tekintetében hozzájárulását visszavonta. Papír alapú adatait pedig 

hiánytalanul visszaadja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 

visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei 

A fentieken túl a kezelt személyes adatait, előzetes tájékoztatást követően és a jogszabályokban 

meghatározott esetekben az Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére, vagy a felmerült 

jogi igény érvényesítése céljából az eljárni jogosult szervezetnek szintén jogosult, ill. köteles 

továbbítani. 

 

A kezelt személyes adatok védelme 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási kereteiben nagy hangsúlyt fektet 

arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme biztosított legyen. Az 

alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés 

lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, továbbításának, 

nyilvánosságra hozatalának, törlésének megakadályozása vagy sérülésének elkerülése. Az 

Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és intézkedéseket ennek megfelelően 

választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a kezelt adatokhoz csak az arra 

feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége és változatlansága biztosított 

legyen. 

A Bagolyzug Pedagógia Szolgáltató Bt. ugyanitt nyilatkozik, hogy a személyes adatok kezelése 

és felhasználása csak az adatkezelésre jogosultak által és kizárólag a Foglalkoztató- és 

Fejlesztőházban folyó foglalkoztató és fejlesztő tevékenység céljából valósul meg.    
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Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult: 

- a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében visszajelzést kapni az Adatkezelőtől 

arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e; 

- pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 

- kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtve 

lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes; 

- személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait széles 

körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz továbbítani, ill. 

ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, vagy hozzájáruláson 

alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, szabadságát nem sérti; 

- személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak pontossága 

vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények tisztázásáig); 

- tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az 

Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott 

hozzájárulását bármikor visszavonni, 

- sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

 

Az érintett egyes jogainak tartalma 

Személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 

igen, akkor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkhoz: 

- kezelt személyes adatainak kategóriái, 

- az adatkezelés célja, 

- címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 

- az adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai 

- az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 

- a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 

- ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor ennek 

tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.  
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Személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve 

kérheti, a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

Személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig 

köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül 

törölje, ha: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 

más módon kezelték vagy; 

- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 

- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni 

kell. 

 

 

Munkaviszonnyal, egyéb jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelések: 

A munkaügyi, személyzeti nyilvántartást Horváth Péter ügyvezető és Koczka Tamásné Nagy 

Angela Mária ügyvezető, mérlegképes könyvelő kezelik, és a társaság székhelyén lévő irodában 

található elzárt szekrényben tárolják, további félnek nem adják ki. Amennyiben egy 

munkavállaló kilép a társaságtól, úgy az összes személyes adata törlésre kerül, viszont a 

könyveléssel, bérszámfejtéssel kapcsolatos adatok továbbra is tárolásra kerülnek az erre 

vonatkozó jogszabályokban előírt időtartam végéig. A társaság a munkatársaival, szerződött 

oktatóival kötött megállapodás értelmében a Bagolyzug Foglalkoztató- és Fejlesztőházzal 

kapcsolatos adatokat, személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítják, nem adják ki. 

 


