
Adatvédelmi tájékoztató 

 

Adatkezelő adatai 
Adatkezelő: Polgári István e.v. 
Adatkezelő képviselője: Polgári István 
Postacím: 9025 Győr, Jávor Pál u. 23. 
E-mail: mentahazgyor@gmail.com 
 

Adatkezelő a MentaHáz (9025 Győr, Jávor Pál u. 13.) szolgáltatásainak – beleértve a 
www.mentahaz.com weboldal használatát is – igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére 
bocsátott személyes adatok kezelése tárgyában az Érintettnek az alábbi tájékoztatást nyújtja. 

Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. szeptember 1. napján lép hatályba. Adatkezelő fenntartja 
magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megváltoztassa. Amennyiben a tájékoztató 
módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi. 

 

1. Adatkezelés, az adatkezelés jogalapja 

Jelen tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) szóló az Európai Parlament 
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek figyelembe vételével 
készült. Az adatkezelés jogalapja az 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az érintett 
hozzájárulása. 

Adatkezelő a tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi 
rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes és etikai elvárásoknak eleget tévő 
adatkezelésre. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell 
lennie. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az 
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az 
adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az adatkezelésnek minden szakaszában 
meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a célmegvalósulásához 
szükséges mértékben és ideig. 

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A szolgáltatás igénybevétele során 
köteles a kért személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a 
következménnyel jár, hogy a szolgáltatást nem tudjuk teljesíteni. 

 
2. A kezelt személyes adatok köre 

Tevékenységgel összefüggésben kezelt adatok:  
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- Név 
- Édesanyja neve 
- Születési év 
- TAJ szám 
- Lakcím 
- E-mail elérhetőség 
- Telefonos elérhetőség 
- Szülők személyes adatai 
- Szülők foglalkozásának adatai 
- Egyéb egészségügyi adatok  
 
 
3. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Érintett számára megfelelő információ, ajánlat, konzultációs lehetőség, 
szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás és számlázás, illetve panasz esetén a panasz közlésének 
lehetővé tétele, a panasz azonosítása és a törvényből származó kötelezettségek, kötelező adatok 
felvétele. 
 
A www.mentahaz.com weboldal felhasználójának a weboldal használatakor nem kell adatot 
megadnia.  
 
 
4. Adattovábbítás, adatbiztonság 

Adatkezelő az Érintett személyes adatait harmadik személyeknek, valamint harmadik államok és 
nemzetközi szervezetek részére kizárólag az Érintett erre irányuló, kifejezett hozzájárulásával 
továbbíthatja. 
 
Adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz annak 
érdekében, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. 
 
 
5. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama minden önkéntes alapon történő adatkezelési tevékenység esetében 
a. a cél megvalósulásáig és az Érintett személyes adatainak törléséig, vagy 
b. az Érintett adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig és így személyes adatainak 
törléséig, 
c. bíróság vagy hatóság törlésre vonatkozó döntésének végrehajtásáig, vagy ilyen rendelkezések 
hiányában – és jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 
d. azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, 
amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli. 
 
A hatályos Ptk. 6:22. § alapján az általános elévülési idő 5 év, valamint a Számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (1) bekezdése alapján a bizonylat megőrzési kötelezettség ideje 8 év. 
 
 
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

Az Érintettek kérelmezhetik az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való: 

 hozzáférést, 
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 azok helyesbítését, 
 az adatkezelés céljára tekintettel azok kiegészítését, 
 törlését vagy 
 kezelésének korlátozását, és 
 tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

 
Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül teljesíti, az intézkedésről, vagy az intézkedés 
elmaradásának indokáról az Érintettet legkésőbb 1 hónapon belül értesíti. Az 1 hónapos határidő 
a kérelem összetettségére, és a kérelmek számára tekintettel, 2 hónappal meghosszabbítható. A 
határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelöléséről a kérelem 
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

Az Adatkezelő a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törli, ha a személyes adatokra 
már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte, ha az 
Érintett az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más 
jogalapja, vagy az adatkezelésre jogellenesen került sor. 

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az Érintett: 
 vitatja azok pontosságát, a pontosság adatkezelő általi ellenőrzésének időtartamára 

vonatkozóan, 
 vitatja az adatkezelés jogszerűségét, és az adatok felhasználásának korlátozását kéri, 
 az Adatkezelőnek már nincs szükséges a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra nem 

kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival 
szemben. 

Az Érintett jogosult a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármely 
időpontban visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

Érintett a fenti jogait az Adatkezelő postai címére, e-mail címére küldött levél útján gyakorolhatja. 

 

7. Jogorvoslat 

Érintett a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panaszával az Adatkezelőhöz fordulhat. 
 
Bejelentéssel élhet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál 
(www.naih.hu), személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult 
továbbá a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni. 
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