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                                                     Adatvédelmi Nyilatkozat                               

1. Az Adatkezelő

Szolgáltató neve:                              Körtvélyesi VillámNyelviskola Oktató és  
                                                            Kereskedelmi   Betéti  Társaság
Rövidített neve:                                 Körtvélyesi VillámNyelviskola Bt.
Székhelye:                                         Győr, 9028 Soproni u. 55.
Mail-cím:                                            info@lazannemetul.hu
Cégjegyzékszáma:                            Cg.08-06 -013049
Nyilvántartási száma:                       00252-2012 ( Győr-Moson-Sopron Megyei  
                                                            Kormányhivatal Munkaügyi Központ /             
                                                            Felnőttképzést folytató intézmény )
Adószám:                                           21148185-2-08
Telefon:                                              96/ 411-937
Adatkezelés nyilvántartási száma:  NAIH- 50331 / 2012 

Tárhelyszolgáltatói: 
http://www.rackspace.com/ 
Rackspace Ltd
5 Millington Road
Hyde Park Hayes, Middlesex, UB3 4AZ 
UK
Phone: 0800-988-0100
Intl: +44 20 8734 2600
Online: www.rackspace.co.uk
Email: qteam@rackspace.co.uk

http://www.tarhely.eu/
Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42                 

A jelen Szabályzat az Infotörvény értelmező rendelkezéseit használja, amely rendelkezések részletes 
magyarázata az alábbi helyen érhető el: http://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html 

Adatvédelem: A személyes adatok jogszerű kezelését, a Felhasználó személyek védelmét biztosító 
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

Személyes adat: Bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel 
(Felhasználó) kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, a Felhasználóra vonatkozó 
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata 
a Felhasználóval helyreállítható. A Felhasználóval akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. 

Adatalany/Felhasználó / Felhasználó: Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy 
egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor 
tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy 
több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező 
alapján azonosítani lehet. 
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Különleges adat: A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságára, a szexuális 
életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat. 

Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a 
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények 
felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, a 
Felhasználóval kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat. 

Hozzájárulás: A Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az 
adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek 
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának 
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

Adattörlés: Az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges. 

Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. 

A Felhasználó jogai: Az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére 
bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. A Felhasználó kérheti adatai 
helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott esetekben tiltakozhat 
személyes adatai kezelése ellen. 

Az adatkezelés jogalapja: Főszabály szerint az Felhasználó hozzájárulása vagy törvényben elrendelt 
kötelező adatkezelés. 

Hozzájárulás: Az Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – 
teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges adatok esetében szükséges az 
írásos forma. 

Megfelelő tájékoztatás: A Felhasználóval az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 
adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá 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,
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 
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2. Az adatkezelés jogalapja

2.1.  A  www. lazannemetul.hu    honlap üzemeltetője a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. ( Győr, 9028
Soproni. u. 55. ) a honlap felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói
adatok kezelésében 
-az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
-az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről, -az 1998. évi VI. törvény, 2001. évi CVIII. törvény
–  az  elektronikus  kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.), -2008. évi XLVIII. törvény
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).  az egyének védelméről
a személyes adatok gépi feldolgozása során az  adatkezelés szabályait érvényesíti.

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. az Európai Unió mindenkori jogi
elvárásai  és a  magyar  adatvédelmi  törvények szerint  kezeli  a  Felhasználók adatait.  A  Szabályzat  az
elkészítésekor  hatályos  jogszabályok  rendelkezései  alapján  készült,  figyelemmel  az  Európai  Unió
Általános Adatvédelmi Rendeletének szabályaira is. A jogszabályok megváltozása, illetőleg az Európai
Unió Általános Adatvédelmi Rendeletének hatályba lépése esetén a Körtvélyesi  Villámnyelviskola  Bt  .
jogosult a jelen szabályzatot a jogszabályi megfelelőség érdekében egyoldalúan megváltoztatni. 

2.2.  A Körtvélyesi  Villámnyelviskola  Bt.  nem kezeli  hozzátartozók,  cselekvőképtelenek  és fiatalkorúak
adatait. A regisztrációs életkor alsó határa betöltött 16 év.  A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az
egyébként  cselekvőképtelen  Felhasználó  nevében  a  törvényes  képviselő  adhat  hozzájárulást.  A  14.
életévet  betöltött,  de  16.  életévét  még  be  nem  töltött  kiskorú,  valamint  az  egyébként  korlátozottan
cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával
adhat  hozzájárulást  az  adatkezeléshez.  A  16.  életévét  betöltött  kiskorú  Felhasználó  önállóan  adhat
hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos
jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát
ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve
annak  törvényes  képviselője  szavatol  azért,  hogy  a  hozzájárulás  megfelel  a  jogszabályoknak.  Az
Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak
tekinti. 

3. Az adatkezelés célja

3.1. A  regisztráció  során  a  személyes  adatok  kezelésének  a  célja  a  honlap  szolgáltatásainak  az
igénybevételét szolgálja, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, vásárlás és fizetés
dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, tájékoztatás aktuális ajánlatokról.
Felhasználó  hozzájárul,  hogy  Adatkezelő   kezelje  Felhasználó  személyes  és  különleges  adatait.
Adatkezelő   kijelenti,  hogy  Felhasználó  által  megadott  minden  adatot,  bizalmas  információt,  tényt
bizalmasan kezel. 

3.2.  Vásárlás esetén Felhasználó  adatait harmadik fél részére Adatkezelő nem adja át, kivéve, ha az a
szerződés teljesítése érdekében  működik közre, pl. szamlazz.hu, aki a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.-
től  kapott  adatokat  semmilyen  formában  nem  jogosult  felhasználni,  illetve  harmadik  fél  részére
továbbadni.
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3.3. A Honlapon az alábbi  célból kezeljük az adatokat:
a) A honlap látogatói: amennyiben a honlap látogatója nem ad meg magáról személyes adatot, kizárólag 
a sütik szerint kezelünk adatokat. 
b) Ingyenes oktatás  nyújtása, ennek kapcsán PDF tanulmányok, oktató videók, gyakorló hanganyagok 
küldése és letöltése, valamint a Feliratkozók  tájékoztatása, velük való kapcsolattartás, ügyfélszolgálati 
megkeresések kezelése  
c.) Felhasználók: marketingcélú adatkezelés hozzájárulás esetén
Szerződéskötést megelőzően a Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. marketing- és reklámcélokból kezeli az 
érintettek adatait, kizárólag az érintett előzetes hozzájárulása alapján. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható az alábbi e-mail címre küldött térítésmentes kérelemmel: info@lazannemetul.hu
A regisztrált Felhasználók regisztrációjukkal beleegyeznek a honlap üzemeltető szolgáltatásaihoz.
d) Megrendelők (a szolgáltatást használók): oktatási termékek vásárlóinak kiszolgálása, velük való  
kapcsolattartás. Megrendelés esetén a megrendelők, ügyfelek adatait a teljesítés céljából kezeljük.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
Felhasználó kérése annak  törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb 
időpontig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses 
adat felhasználó kérése alapján annak törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben 
meghatározott egyéb időpontig tart. Felhasználó törlésre vonatkozó kérését Adatkezelő legkésőbb 2 
munkanapon belül teljesíti.

Felhasználó  bármikor kérhet felvilágosítást Adatkezelő által kezelt adatairól. Bármikor indokolás és 
korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok Adatkezelő  adatbázisából való 
törlését az alábbi elérhetőségeken: 
Postai úton a következő címre küldve: Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt. 9028 Győr, Soproni u. 55., e-
mailben: info@lazannemetul.hu.
Felhasználó személyes adatait Adatkezelő mindaddig tárolja, amíg Felhasználó ennek az ellenkezőjét 
kifejezetten nem kéri. 

5. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek 

A Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt., mint adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult, nem adja el, nem
adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére Felhasználóra vonatkozó információit
más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára
vagy nevében.

Felhasználó  által  megadott  személyes  adatokhoz,  valamint  a  technikai  működés miatt  automatikusan
megismert adatokhoz kizárólag Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik
személyeknek  Adatkezelő  nem  ad  át.  Ez  nem  vonatkozik  az  esetleges,  törvényben  előírt,  kötelező
adattovábbításokra.  Adatkezelő  az  egyes  hatósági  adatkérések  teljesítése  előtt  minden  egyes  adat
tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az
adatvédelmi  biztos  véleményét.  Nem  nyilvános,  és  harmadik  személy  számára  nem  hozzáférhető
Felhasználó e-mail címe.
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6. Adatfeldolgozók

PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, mail-címe, termék neve, ára
Az adattovábbítás célja: online fizetés 

OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Telefon: +36 1 366 6611
Fax: +36 1776 6902
Email: ugyfelszolgalat@otpmobil.com 
Továbbított adatok köre: Felhasználó neve, mail-címe, termék neve, ára
Az adattovábbítás célja: online fizetés 

Da Vinci Media Group Kft.
Székhely: 1044 Budapest, Ipari Park u. 10.
Tel: 30/776-7277
Email: ugyfelszolgalat@marketingmernok.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, e-mail címe, telefonszáma, vásárlás adatai, IP címe
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása

Magyar Posta Zrt. 
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. 
Adószám: 10901232-2-44 
Cégjegyzékszám: 01-10-042463 
Honlap: www.posta.hu 
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím, szállítási név 
és cím

Honlap:www.22s.com/go
Székhely:600 B Street, Suite 300, San Diego
Email: support@22social.com 
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, mail-címe
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6. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 

A  személyes adatok kezelésének jogalapja Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált Felhasználó tájékoztatást kérhet. Adatkezelő
kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad Felhasználónak az általa kezelt adatairól, az adatkezelés
céljáról,  jogalapjáról,  időtartamáról,  az  adatfeldolgozó  nevéről,  címéről  (székhelyéről)  és  az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták
meg az adatokat. 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ennek keretében kérheti személyes adatainak
helyesbítését és törlését is Adatkezelő levelezési címén, illetve az info@lazannemetul.hu e-mail címén.

Felhasználó  bármikor  leiratkozhat   Adatkezelő  levelezési  listájáról,  és  ebben  az  esetben  nem  fog
Adatkezelőtől  semmilyen  további  információt,  ajánlatokat  kapni,  azonban  egyes  ingyenes
szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának
jogáról is.

A leiratkozáshoz Felhasználó rákattinthat a bármely - Adatkezelő által küldött  - e-mail végén található
Leiratkozás linkre, valamint igényét jelezheti az info@lazannemetul.hu  e-mail címen.

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

7. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Felhasználó  úgy érzi,  hogy a Körtvélyesi  Villámnyelviskola  Bt.  megsértette  a  személyes
adatok  védelméhez  fűződő  jogát,  akkor  vegye  fel  Adatkezelővel  a  kapcsolatot,  hogy  az  esetleges
jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk Felhasználót, hogy igényét polgári bíróság előtt is érvényesítheti,
vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó
részletes  törvényi  rendelkezéseket  a  személyes  adatok  védelméről  és  a  közérdekű  adatok
nyilvánosságáról  szóló  1992.  évi  LXIII.  Törvény  tartalmazza,  valamint  az  elektronikus  kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § tartalmazza. Ha a személyes adatok védelmére vonatkozó további
kérdése van, akkor azt az info@lazannemetul.hu email címre juttassa el. Az e-mailen kért adattörlésre a
kifogás  megérkezésétől  legkésőbb  72  órán  belül  válaszol  Adatkezelő.  A  www.lazannemetul.hu
Magyarország  területén  érvényes jogszabályok  szerint  működik,  bármilyen  vitás  kérdésben a Magyar
érvényes jogszabályok a mérvadók.

8. A kezelt adatok köre

8.1. Ingyenes oktatási anyagok nyújtása esetén: 
 -keresztnév
- e-mail cím
- a regisztráció időpontja

Önkéntes adatszolgáltatás esetén:
-nyelvtanulás célja
-jelenlegi szint
-mennyire sürgős a nyelvtanulás
-nyelvtanulás fókuszpontja
-foglalkozás
-nyelvtanulási problémák
-külföldi munkavállalás célországa

Fotók forrása: http://www.freedigitalphotos.net/                                                                                                                                                                 Körtvélyesi Hajnalka © Minden jog fenntartva

http://www.freedigitalphotos.net/
mailto:info@lazannemetul.hu
mailto:info@lazannemetul.hu


                                                                       info@lazannemetul.hu  
                      
                                                  Használható némettudás Körtvélyesi Hajnalkától                                   

8.2. Szolgáltatás vásárlása esetén az alábbi további adatok kerülnek még rögzítésre:
- vezetéknév
- cégnév
- lakcím (utcanév, házszám, település, irányítószám )
- telefonszám
- fizetési azonosító
- fizetési összeg
- vásárolt termék

Felhasználó regisztrációjával igazolja, hogy az oldal Adatvédelmi nyilatkozatát elolvasta.
Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket  Felhasználó önkéntesen bocsát rendelkezésünkre. 
Felhasználó az oldal fizetős tartalmaihoz és szolgáltatásaihoz a megrendelési  oldalon keresztül  férhet
hozzá, fizetnie csak megrendelést követően kell.

A  rendszer  működtetése  során  technikailag  rögzítésre  kerülő  adatok:  Felhasználó  bejelentkező
számítógépének azon  adatai,  melyek  a  szolgáltatás  igénybe vétele  során  generálódnak és  melyeket
Adatkezelő  rendszere  a  technikai  folyamatok  automatikus  eredményeként  rögzít.  Az  automatikusan
rögzítésre  kerülő  adatokat  a  rendszer  Felhasználó  külön  nyilatkozata  vagy  cselekménye  nélkül  a
belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Az adatokhoz kizárólag Adatkezelő fér hozzá. Az
automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai  rendszer  technikai
fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra 
nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik személynek vagy hatóságok 
számára kizárólag Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges, kivéve, ha törvény 
ettől eltérően nem rendelkezik. Az adatkezeléshez és az adattovábbításhoz adott hozzájárulás az Infotv. 
6. § (6) bekezdés alapján vélelmezhetőő  minden olyan esetben, amikor az eljárás az érintett kérelmére 
indul. (pl. valamely szolgáltatás megrendelése).

9. Kéretlen levelek

Adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld ki kéretlen e-maileket (SPAM). Kizárólag
olyan email címekre küld ki Adatkezelő  e-maileket, amelyeknek a tulajdonosa a weboldalunkon történő
regisztrációval és a weboldal Felhasználási feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben
Felhasználó  úgy  gondolja,  hogy  kéretlen  levelet  kapott  tőlünk,  vagy  valakitől,  aki  a  Körtvélyesi
Villámnyelviskola Bt. vagy a Lazán németül! képviselőjének adja ki magát, kérjük, értesítse Adatkezelőt az
info@lazannemetul.hu  email címen, és Adatkezelő haladéktalanul kivizsgálja az ügyet.

10. Változtatások

Bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában,
Adatkezelő értesítést küld Felhasználónak az  általa megadott email címre. Amennyiben Felhasználó úgy
dönt, hogy nem fogadja el a megváltozott feltételeket, akkor ezt az email értesítéstől számított 8 napon
belül jelezheti az  info@lazannemetul.hu  ügyfélszolgálati  email  címen. Ebben az esetben Felhasználó
adatait  töröljük a rendszerből,  és ezzel  a két fél közötti  kapcsolat  és bármilyen követelés megszűnik.
Amennyiben  Felhasználó  az  értesítéstől  számított  8  napon  belül  nem  jelzi,  hogy  nem  fogadja  el  a
megváltozott feltételeket, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. 
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor
kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül,  vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi.  Az adatkezelés
megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást
Adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.
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Az Adatvédelmi Nyilatkozat hatályos 2012.07.05-től visszavonásig.

Körtvélyesi Hajnalka    
ügyvezető
Körtvélyesi Villámnyelviskola Bt.                                      
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