
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A Picur Baba‐Mama Viziprogram Kft. (cím: 2133 Sződliget Sirály utca 2./b., cg.sz: 1309141456 ) 2001 

óta foglalkozik a kisbabás családokkal. A babaúszás foglalkozásaink többszintű rendszerben 

működnek. 

A Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató 
tartalmát. Kötelezettséget vállal, hogy tevékenységével kapcsolatosan mindenben megfelel a jelen 
szabályzatban, a mindenkor hatályos jogszabályok adatvédelmi rendelkezésiben leírtaknak.  
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk honlapot üzemeltet http://www.bebiuszas.hu , de ezen a weblapon 
semmilyen személyes adat gyűjtését, kezelését nem valósítjuk meg. A feltöltött fényképekhez az 
érintettek előzetes hozzájárulásukat kérjük és törlési kérelmükig tároljuk.  
 
Irányadó jogszabályok:  
A Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. tevékenységét a magyar jogszabályok alapján végzi. 
Adatkezelés szempontjából az alábbiak az irányadó jogszabályok (elérhetőek a http://net.jogtar.hu 
címen): 
 

‐ 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
(Infotv.) 

‐ 2000. évi C. törvény-  a számviteli törvény 
‐ EU  Parlament  és  Tanács  2016/679.  sz.  Rendelete  („GDPR”)‐    „Általános  Adatvédelmi 

Rendelet” 
 
ÚSZÁSOKTATÁSON RÉSZTVEVŐK ADATAI 
 
Adatkezelés célja: Az  úszásoktatáson  résztvevőkkel  való  kapcsolattartás.  Tanfolyam  megfelelő 

életkorú gyermekkel való feltöltésének megvalósítása.  

 

Adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a)) 

 

Törvényi  előírás  alapján  a  cselekvőképtelen  és  korlátozottan  cselekvőképes  kiskorú  személy 

adatainak kezeléséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. 

 

Kezelt  személyes adatok  köre: A  szülők neve,  lakcíme,  telefonszáma, email  címe, a gyermek neve, 

születési dátuma, fényképe. 

 

Adatok forrása: Személyes adatokat közvetlenül a szolgáltatást igénybevevő személytől és szüleiktől 

szerezzük be. 

 

Adattovábbítás: A megadott és kezelt adatokat harmadik fél részére nem továbbítjuk. 

 

Adatfeldolgozás: A Picur Baba‐Mama Viziprogram Kft. a kezelt adatokat Önállóan dolgozza fel.  

 

Adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat az érintett törlési kérelméig kezeljük.  



 

FACEBOOKON KEZELT ADATOK 
 
Érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és lájkolta 
oldalunkat. 
 
Kezelt személyes adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó 
nyilvános profilképe. 
 
Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon, a Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. oldalának egyes 
tartalmi elemeinek, vagy magának a weboldalának a megosztása, illetve lájkolása.  
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 
Facebook.com weboldalon. 
 
Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, 
illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályozása 
vonatkozik:  (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/) 
 
 
EGYÉB ADATKEZELÉSEK 
 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről tájékoztatást az adat felvételekor adunk. 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy különböző hatóságok, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása 
végett megkereshetik az adatkezelőt. 
 
A Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és 
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a 
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 
 
ADATBIZTONSÁG 
 
A  Picur  Baba‐Mama  Viziprogram  Kft.  köteles  a  nyilvántartott  személyes  adatok  védelméről 
gondoskodni.  
 
A  számítógépen  nyilvántartott  adatok  esetében  az  adatokhoz  való  hozzáférést  jelszóvédelemmel 
elláttuk és a hozzáférésre csak a cég tulajdonosai  jogosultak. Az adatkezelési  idő  lejáratát követően 
az adatok helyreállítatlanul törlésre kerülnek. 
 
A  papíralapú  nyilvántartásokat  az  illetéktelenek  elől  elzárva  tároljuk. Az  adatkezelési  idő  lejáratát 
követően  az  adatokat  tartalmazó  dokumentumokat  el  kell  égetni,  vagy  iratmegsemmisítővel 
ellenőrzött körülmények között meg kell semmisíteni. 
 
ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK 
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését,  illetve  ‐  a  jogszabályban  elrendelt  adatkezelések  kivételével  –  törlését,  zárolását, 
visszavonását. Az érintett élhet tiltakozási és adathordozási jogával az adatfelvételkor jelzett módon, 
illetve a Picur Baba‐Mama Viziprogram Kft. elérhetőségein.  
 
Az elhunyt személlyel kapcsolatba hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, 
illetve a biztosítási szerződésben nevesített jogosult is gyakorolhatja. 
 
Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Az érintett kérelmére a Picur Baba-Mama Viziprogram 
Kft. tájékoztatást ad a cégvezető jelen dokumentumban megadott elérhetőségekein keresztül, , hogy a 
Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési 



cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, hogy a Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. kinek, 
mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek 
továbbította a személyes adatait. 
 
Kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti. 
 
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a PICUR BABA-
MAMA VIZIPROGRAM Kft. ésszerű összegű költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett 
költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése 
helyesbítéshez vezetett.  
 
Helyesbítés joga: Az érintett kérheti a helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését PICUR BABA-
MAMA VIZIPROGRAM Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok esetében. 
Kérelmét a Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és az Ön által 
megadott elérhetőségre küldött levélben erről tájékoztatja. 
 
Törléshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére az adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.  
 
A törlési kérelmet abban az esetben elutasíthatjuk, amennyiben jogszabály a személyes adatok további 
tárolására kötelezi az adatkezelőt.  
 
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. az Ön 
kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött 
levélben értesíti.  
 
Zároláshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő az Ön személyes adatit a 
Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok 
szükségessé teszi az adatok tárolását.  
 
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a 
Picur Baba-Mama Viziprogram Kft. a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.  
 
Panasz bejelentése a PICUR BABA-MAMA VIZIPROGRAM Kft. adatkezelési tevékenységével 
kapcsolatban az adatvédelmi felelősnél tehető.  
Elérhetőségei: Dókáné Pavisa Nóra ügyvezető 06209169221, email cím.: picur@bebiuszas.hu 
Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz 
fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  
 
Adatvédelmi hatósági: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 
élni: 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  
Telefon: 06.1.391.1400 Fax: 06.1.391.1410  
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu  
Honlap: http://www.naih.hu 
 
 



 
AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE  
 
Név: PICUR BABA-MAMA VIZIPROGRAM  Kft. 
Székhely: 2133 Sződliget Sirály utca 2./b. 
Cégjegyzékszám: 1309141456  
Adószám:22996840-1-13  
Telefonszám: 06209169221 
E-mail cím: picur@bebiuszas.hu 
Adatvédelmi felelős: 
Név: Dókáné Pavisa Nóra 
Telefonszám: 06209169221 
E-mail cím:picur@bebiuszas.hu 


