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A TÁRSASÁG ADATAI 
 

Az adatkezelő neve, 

címe (postai cím is) 

Bp. Főv. XIX. Kispest Önkormányzata Kispesti Uszoda 
1191 Budapest Simonyi Zs. u. 31. (levelezési cím is) 

Az adatkezelő képvi-

selője (név, elérhető-

ség) 

Tóth András Kálmán 
+36-1-280-6095 

Az adatkezelő hon-

lapja www.kispestiuszoda.hu 

Az adatkezelés jog-
alapja hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) illetve 8. cikk (1) be-

kezdés 

Az adatkezelés célja szülői felügyelet minőségben adott hozzájárulás kezelése 

A személyes adatok 

tárolásának időtar-

tama 

 
regisztráció tőrléséig. 

 
 

Tájékoztatás az érintettek jogairól 
 
 

Önnek, mint a Társaságunknál személyes adatok kezelésében érintett 16 éven aluli gyermek felett 
szülői felügyeletet gyakorló személynek joga van  

• kérelmezni Társaságunktól a gyermekére és Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hoz-

záférést,  

• a gyermeke és az Ön személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy zárolá-

sát,  

• jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekének és Önnek joga van 

az adathordozhatósághoz, továbbá  

• tiltakozhat a gyermeke és az Ön személyes adatainak kezelése ellen, illetve  

• Önnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen vissza-

vonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés  

•  
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jogszerűségét. A visszavonást Ön postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti a 

uszoda@kispest.hu e-mail címen. 

• Önnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Infor-

mációszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Bu-

dapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben Ön  

 

 

külföldi állampolgár, úgy a szokásos tartózkodási helye, illetve munkahelye szerinti felügyeleti 

hatóságnál is panaszt tehet. 

• Jogai megsértése miatt Ön bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az 

adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása 

szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés 
és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Intézményünket. 

Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, Ön a személyes adatok megadására nem 
köteles. Társaságunk tájékoztatja Önt, hogy az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges 
következménye: tanfolyam során felmerült probléma esetén nem érjük el Önt. 

 

Kijelentem, hogy az általam regisztráció során megadott gyermekemre vonatkozó személyes adatok 
és a saját személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen regisztráció során megjelölt célú 
és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.  

 

Kijelentem, hogy a regisztrációs kitöltésével, elfogadom a házirend szabályait. 
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