Adatvédelmi nyilatkozat
Bevezetés
Juhász Balázs egyéni vállalkozó (részletes adatok az írásban megkötött szerződéseken és a kiállított számlákon, a
továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Adatkezelő”), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja,
hogy az érintettet (jelen esetben a weboldal látogatóját, a továbbiakban: „Felhasználó”) az adatkezelés megkezdése
előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Hírleveleink jellemzően nem DM célzatúak, elsősorban a tájékoztatást szolgálják. A hírlevél listáról Felhasználó
bármikor leiratkozhat.
Az adatokat biztonságosan tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással és csak szükséges mértékben adunk át (pl. számla adatok).
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri a hangrozsa@zongoraiskola.info címen.
Belépőjegyek, kiadványok érékesítése
Az érintettek köre: Szolgáltató weboldalon keresztül kínált szolgáltatásainak valamennyi megrendelője.
Az adatkezelés célja: a megrendelők / vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések
teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, számlázási cím, az egyes megrendelések adatai (dátum, időpont, megrendelt
termékek / szolgáltatások, a megrendelés értéke), fizetési mód, átvételi mód, hírlevél listára felkerüléshez adott
hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8. naptári év végéig.
Jelentkezés konzultációra
Az érintettek köre: konzultációra jelentkezők.
Az adatkezelés célja: a jelentkezők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a jelentkezések elbírálása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, életkor, lakhely, e-mail cím, telefonszám, előtanulmányok, saját hangszer, preferált zenei
stílus, a tanulmányok célja és preferált időbeosztása, hírlevél listára felkerüléshez adott hozzájárulás.
Az adatkezelés időtartama: szerződéskötés esetén az utolsó számla kiállításától számított 8. naptári év vége,
eredménytelen konzultáció esetén a konzultációtól számított 24 óra, konzultáció hiányában 30 nap.
Hírlevél
Az érintettek köre: valamennyi feliratkozó, illetve akik megrendelő űrlapon hozzájárulásukat adták a listára kerüléshez.
Az adatkezelés célja: tájékoztatás aktuális információkról, rendezvényekről, hírekről, érdekességekről.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, leiratkozásig.
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