
Adatkezelési tájékoztató 

Az Ön egészségi állapotával összefüggésben az 

Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület, 

továbbiakban: AEKE, a hozzájárulását kéri ahhoz, hogy az 

Ön személyes adatainak elektronikus és írott formában  

való kezeléséhez az alábbiakban meghatározott módon és 

célra fordítjuk: 

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi információt, és a 

lap alján jelezze az adatkezeléshez való hozzájárulását az 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII.törvény alalpján. 

1., Az AEKE és munkavállalói, alvállalkozói által végzett 

adatkezelés az Ön alábbi személyes adatait kívánja 

kezelni:  

APEH részére: név, lakcím, kiállított számla sorszáma, és 

fizetett összeg 

Kezelő lap: név, lakcím, telefonszám, betegségek, 

előzmények, munkakör, születési adatok 

Akciók, tanfolyamok indítása céljából volt tanulóink 

emailes, facebookos, telefonos elérhetőségeit. 

Amennyiben Ön hozzájárul adatainak kezeléséhez, 

elektronikus formában, a gmail-es levelezési címtárba 

kerül. 

 

2., Az Ön személyes adatainak tárolásának célja,  

hogy információt tudjunk Önnek adni induló 

képzéseinkről, illetve akciós masszázs és egészségnevelést 

célzó szolgáltatásainkról, vagy ha további információt kér 

az adott témában, akkor a lehető leggyorsabb 

tájékoztatást tudjuk biztosítani. Ehhez SMS tájékoztatást, 

vagy telefonos elérhetőség megadása is lehetséges. 

 

3., Az adatkezelés időtartama és biztonsági intézkedések 

Az AEKE az Ön fenti személyes adatait 10 évig kezeli annak 

érdekében, hogy biztosítsa a folyamatos egészségnevelő 

tevékenységét a lakosság részére. Az AEKE, amennyiben 

jogutód nélkül megszűnne, vagy Ön kérné személyes 

adatainak törlését, azokat a lehető legrövidebb időn belül 

véglegesen törli.  

Az AEKE minden tőle telhetőt megtesz, hogy védje az Ön 

személyes adatait. Adataihoz csak azok a személyek 

férhetnek hozzá, akik jogosultak azokba betekinteni.  

4., Az AEKE munkavállalói, alvállalkozói által végzett 

tevékenység 

A fentieknek megfelelően a dolgozóinkkal, a megbízásos 

jogviszonyban, vagy alvállalkozóként szolgáltatást nyújtó 

szakembereink együttműködő szerződéseiben rögzítjük,  

 

hogy  harmadik fél felé az Ön személyes adatainak 

védelme céljából – az Ön beleegyezése nélkül nem 

továbbítjuk adatait.  

5., Az Ön jogai személyes adatain kezelésével 

összefüggésben 

Ön bármikor kérhet személyes adatairól az AEKE-től 

információt az alábbi elérhetőségen: 

info.aranykezek@gmail.com 

tel.:06-20-9132533 

Továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve törlését. Megkeresésére gondosan 

odafigyelünk, és 15 napon belül válaszolunk. 

Amennyiben a személyes adatainak kezelésével 

összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 

Budapest, Pf.:5, . cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet 

fasor 22/c, telefonszám:+36(1)391-1400, fax:+36(1)391-

1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, 

web:http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat 

(Debreceni Törvényszék).  

Minden esetben javasolt a hatóság eljárásának 

kezdeményezését megelőzően bármely panaszt vagy 

megkeresést először az AEKE-hez küldeni, hogy az 

esetleges problémát mihamarabb orvosoljuk. 

Kelt: Debrecen, …………év…………….hónap………nap 

 

Ügyfél aláírása:……………………………………………………… 
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