
GDPR-kompatibilis adatvédelmi politika 
 

Úszó bölcső béka 
 

Kedves Szülők, honlapunk látogatói, 

hogy feldolgozhassuk az úszásoktatásra vagy a Béka Bölcsőbe való beiratkozásra vonatkozó kérelmét, 

vagy Önt az ajándékutalvány megrendeléséhez szükségünk van az Ön személyes adataira. Az Ön 

adatainak biztonsága és a jogszerű feldolgozás kiemelkedően fontos számunkra. Itt minden információval 

ellátjuk Önt, mint az Ön hogyan dolgozzuk fel az Ön személyes adatait, és hogyan érjük el azok 

biztonságát. 

 

Alapvető információk 

 
CORPORATE EVENTS, s.r.o. , szakasz: Sro iktatószám: 19010/S 

Terézie Vansovej 446/8 

Besztercebánya 974 01 

ICKO: 45 875 138 

 
A személyes adatok feldolgozása során elsősorban az EU általános rendelet 73. § (3) bekezdése, a törvény 

73. sz. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről ("GDPR"), amely az Ön mint érintett jogait is 

szabályozza, az adatvédelmi törvény ránk vonatkozó rendelkezései, valamint egyéb  a személyes adatok 

feldolgozására és a magánélet védelmére vonatkozó jogszabályok. 

 

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? 

 
Hogy ajándékutalványt küldhessünk Önnek, beiratkozhassunk egy úszótanfolyamra vagy Frogcolandie-ra, 

az Ön személyes adatait a név, vezetéknév, cím, e-mail cím, telefonos elérhetőségek körében kezeljük 

jelentkezés esetén. a gyermek életkora. Politikánk szerint személyes adatokat csak a következő esetekben 

gyűjtünk és tárolunk a szükséges mértékben és ideig. 

 

Miért dolgozunk fel személyes adatokat? 

A személyes adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat nyújthassuk.  

és lehetővé teszi számunkra, hogy teljesíteni tudjuk jogi és szerződéses kötelezettségeinket. 

 
Milyen célból kezeljük a személyes adatokat? 

 
• Egy szolgáltatás - esetünkben egy úszótanfolyam - nyújtása céljából, amelyet a jogi  

• GDPR Jogos érdek a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint. 

Számviteli és adózási célokra (számviteli napirend) - A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja 

szerinti jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében. (c) GDPR, - Kötelesek vagyunk a 

számviteli és adóigazgatási adatok feldolgozására a `pl. számviteli dokumentumokban, 

nyilvántartásokban vagy iratokban szereplő személyes adatok. 

Kinek adjuk át az Ön személyes adatait? 



Személyes adatait csak a szükséges mértékben, törvényes alapon és mindig az alábbiak tiszteletben 

tartása mellett adjuk ki. az adatok címzettjének titoktartása. Személyes adatait a következő 

személyeken kívül más személyeknek is átadhatjuk felhatalmazott alkalmazottak csak akkor, ha az 

Önnel kötött szerződésünk ezt lehetővé teszi számunkra, vagy ha az ilyen a kötelezettség jogszabályi 

előírásokból ered. Az adatkezelés céljától és a konkrét körülményektől függően az Ön személyes 

adatainak címzettjei a következők: felhatalmazott alkalmazottaink és adatfeldolgozónk a könyvelési 

részlegünk. 

Az Ön írásos hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk személyes adatait az EU-n kívüli harmadik országokba. 
 

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait? 

Az Ön személyes adatait csak addig őrizzük meg, ameddig az szükséges ahhoz a célhoz, amelyre a 

személyes adatok felhasználásra kerültek. feldolgozzák. A megőrzési időszak általában a jogi 

szabályozáson alapul. Ha a jogszabály nem követi, az Ön személyes adatainak megőrzési idejét mindig a 

konkrét célok függvényében határozzák meg. Ha tudni szeretné, hogy jelenleg feldolgozunk-e Önről 

személyes adatokat meghatározott célokból, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megerősítsük, 

kezelünk-e Önről személyes adatokat. 

Hogyan gyűjtünk Önről személyes adatokat? 

Személyes adatait leggyakrabban közvetlenül Öntől kapjuk. Ebben az esetben a személyes adatok 

megszerzése önkéntes, és nem jelent szerződéses vagy jogi kötelezettséget. Személyes adatokat adhat meg 

nekünk különböző módokon, pl.: a velünk való kommunikációval, e-mailben vagy személyesen a 

helyszínen. Bármilyen véletlen az így összegyűjtött személyes adatokat semmilyen esetben nem dolgozzuk 

fel rendszeresen tovább az általunk meghatározott célokból. a személyes adatok feldolgozásának célja. 

Milyen jogai vannak érintettként? 

A GDPR általános feltételeket határoz meg az Ön egyéni jogainak gyakorlására vonatkozóan. Ez azonban 

nem jelenti automatikusan nem jelenti azt, hogy az egyéni jogok gyakorlása során teljesíteni fogjuk őket, 

mivel egy adott esetben esetben kivételek is alkalmazhatók, vagy egyes jogok olyan különleges 

feltételekhez kapcsolódnak, amelyeket nem minden esetben teljesül. A konkrét jogra vonatkozó kérelmét a 

következőkkel foglalkozunk mindig foglalkozzon a jogszabályi rendelkezésekkel és az alkalmazandó 

kivételekkel, és vizsgálja meg azokat. 

Mint érintett, Ön a következőkkel rendelkezik: 

• A GDPR 15. cikke szerinti jog, hogy hozzáférést kérjen az Önre vonatkozó, általunk feldolgozott 

személyes adatokhoz. Ez a jog magában foglalja azt a jogot, hogy megerősítsük, hogy kezeljük-e az 

Önre vonatkozó személyes adatokat, valamint azt a jogot, hogy megkapja az adatokhoz való 

hozzáférés, valamint az Önről kezelt személyes adatok másolatának megszerzéséhez való jog, ha az 

Önre vonatkozó műszakilag megvalósítható  

• A személyes adatok helyesbítéséhez és kiegészítéséhez való jog a GDPR 16. cikke szerint, ha 

személyes adatokat kezelünk Önről. helytelen vagy hiányos személyes adatok  

• A személyes adatok törléséhez való jog a GDPR 17. cikke alapján 

• A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján 

• A 20. cikk szerinti adathordozhatósághoz való jog, ha a személyes adatok feldolgozása a 

következőkön alapul a hozzájárulás jogalapja a szerződés teljesítése alapján. 



Ezenkívül bármikor jogosult panaszt tenni a Szlovák Köztársaság Személyes Adatvédelmi Hivatalánál. 

Köztársaságban, vagy keresetet nyújtson be az illetékes bírósághoz. Mindenesetre bármilyen peres eljárást 

ajánlunk, a kérdéseket vagy kifogásokat elsősorban a velünk való kommunikáció útján kell megoldani.  

Ha az Ön személyes adatait az Ön személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulása alapján 

kezeljük, joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Csak akkor kérjük ezt a 

hozzájárulást, ha Ön ezt választotta. a fotózáshoz. Ezek csak az úszásoktatáson vagy általunk 

készített fényképek. szervezett tevékenységek (Frogkolandia). 

Hogyan kezeljük a fényképeket? 

 
Az Ön fotóit a promóciónkhoz használjuk, mint illusztrációs fotókat a weboldalunkon. https://plavecke-

jaslicky.sk vagy a Facebook-oldalunkon, illetve szórólapokon vagy plakátokon. Ezt tesszük csak akkor, ha 

Ön ehhez írásbeli hozzájárulását adja, amely egy külön dokumentum. Az Ön írásos az Ön írásos 

beleegyezése nélkül nem használjuk fel, nem tároljuk és nem adjuk ki az Ön fényképeit harmadik félnek. 

 

Szociális hálózatok 

 
Javasoljuk, hogy tekintse át a közösségi médiaplatformok szolgáltatóinak adatvédelmi irányelveit.  

médiaplatformok, amelyeken keresztül egymással is kommunikálunk. Adatvédelmi szabályzatunk csak az 

alapokat ismerteti a mi és az Ön profiljainak kezelésével kapcsolatos kérdések. A Facebookon csak tipikus 

adminisztrátorunk van engedélyek, amikor az Ön személyes adatait a mi vagy ügyfeleink profiljain 

keresztül kezeljük. Feltételezzük, hogy a közösségi hálózatok használatával Ön tudomásul veszi, hogy az 

Ön személyes adatait elsősorban a szolgáltatók kezelik. közösségi platformokon (például a Facebookon), 

és hogy Ön rendelkezik a feldolgozás feletti ellenőrzéssel, az Ön adatainak további nyilvánosságra 

hozatalával. személyes adatok harmadik félnek történő továbbítása, valamint határokon átnyúló 

adattovábbítás harmadik országokba, amelyek adózási közösségi hálózati platformok szolgáltatóit, nem áll 

módunkban ellenőrizni, és nem vagyunk felelősek értük. A Facebook oldalunkon közzétett fotók esetében 

a fotókat harmadik fél szerverein tároljuk. egy olyan harmadik fél, amely elkötelezett a GDPR betartása 

mellett. 

 

Hogyan védjük az Ön személyes adatait? 

 
Kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait megfelelő módon védeni, ezért nagy figyelmet fordítunk a 

védelemre. A biztonság fenntartása érdekében általánosan elfogadott technikai és szervezeti szabályokat 

vezettünk be. az általunk kezelt személyes adatok védelme, különösen az elvesztés, a visszaélés, a 

jogosulatlan megváltoztatás, a megsemmisítés és az adatvesztés ellen. vagy az érintettek jogaira és 

szabadságaira gyakorolt bármilyen más hatás. Személyes adatok továbbítása esetén elektronikus úton 

titkosítási technológiákat használunk. Az Ön személyes adatait biztonságos a honlapunk üzemeltetőinek 

szlovákiai létesítményei vagy szerverei. Köztársaság. Harmadik féltől származó elemző eszközök (pl. 

Google Analytics) használata esetén az adatok harmadik fél szerverein tárolt adatok. 


