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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

A TERÁPIA NATÚRA ALAPÍTVÁNY ÁLTAL ÜZEMELTETETT 
WWW.TERAPIANATURA.HU WEBOLDALHOZ 

 
 

1. Bevezetés 
 

A jelen adatkezelési tájékoztató a Terápa Natúra Alapítvány által üzemeltetett 

www.terapianatura.hu , ww.tudomany.terapianatura.hu és a tanfolyam.terapianatura.hu 

weboldalakon (a továbbiakban, mint Weboldal hivatkozzuk) keresztül folytatott adatkezelési 

tevékenységekhez kapcsolódik.  

A jelen adatkezelési tájékoztató egyoldalú megváltoztatásának lehetőségét fenntartjuk. Mindig a 

Weboldalon aktuálisan feltöltött adatkezelési tájékoztató irányadó a Terápa Natúra Alapítvány 

által folytatott adatkezelésekre. 

2. Az adatkezelő neve és elérhetősége 
 

2.1. Adatkezelő neve: Terápa Natúra Alapítvány (a továbbiakban jelen tájékoztatóban, mint 
Terápa Natúra Alapítvány kerül hivatkozásra) 
 

2.2. Adatkezelő elérhetőségei:  
2.2.1. Székhelye (elérhetősége): 1027 Budapest Királyfürdő u 4]   
2.2.2. Posta címe: 1029 Budapest Előd vezér u 19.]   
2.2.3. Email címe: info@terapiantura.hu 

 
3. Az adatkezelések főbb jellemzői 

 
Az adatkezeléssel érintett adatok körét, célját és jogalapját, időtartamát, az adott adatkezeléssel 

érintett címzettek körét, az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlésére valamint az 

adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó információkat a jelen adatkezelési tájékoztató 6. 

fejezetében találja. Ez alól kivételt jelent a www.tanfolyam.terapianatura.hu oldal ahol az alábbi 

adatkezelési cél  és adatkezelés valósul meg :  

3.1. A www. tanfolyam.terapianatura.hu oldalon az ASZF elfogadásával alapítványunk Önnel 
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban Felnőttképzési tv.) alapján 
felnőttképzési szerződést köt. A Felnőttképzési tv. 21. § alapján az alábbi személyes adatokat 
kezeljük Önről, mint képzésben résztvevő tanulónkról a képzés lebonyolítása érdekében: 

3.1.1. Az Ön természetes személyazonosító adatait, nemét, állampolgárságát, ha Ön nem magyar 
állampolgár, akkor Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra 
jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, lakcímét, levelezési címét, elektronikus 
levelezési címét és telefonszámát, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító 
jelét. 

3.1.2. Az Ön képzéssel összefüggésben kezelt adatokat, amelyek az Ön végzettségével, 
szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő 
belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből 
történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel 
összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. 

3.2. Ezen az oldalon az adatkezelés célja hogy a felnőttképzési szerződésben vállalt 
kötelezettségeinek az Intézmény eleget tegyen, a képzést lebonyolítsa, valamint, hogy a 
jogszabályban rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tegyen.  Az adatkezelés 

http://www.terapianatura.hu/
http://www.tanfolyam.terapianatura.hu/
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jogalapja az Intézményre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése. (A vonatkozó jogi 
kötelezettség a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. §-ban került rögzítésre) 

3.3. Adattovábbítás :  
3.4. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Intézményünk, mint felnőttképző - a felnőttképzésről szóló 2013. 

évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése alapján – felnőttképzési tevékenységéről az Országos 
Statisztikai Adatfelvételi Program szerint, statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, 
amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.  

3.5. Tájékoztatjuk Önt arról, hogy Intézményünk, mint felnőttképző - a felnőttképzésről szóló 2013. 
évi LXXVII. törvény 15 § alapján adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére 
a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. 

3.6. Az adatszolgáltatás körében az alábbi adatok érintettek: 
3.6.1.  a képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és - a zárt 

rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével - 
befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adatok; 

3.6.2. az Ön természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, 
adóazonosító jelére vonatkozó adat. 

3.7. Kifejezetten tájékoztatjuk Önt arról, hogy Ön írásban (vagy a Polgári Törvénykönyv 6:7 (3) 
albekezdésében rögzített módon) jogosult a 7.2.2. pontban rögzített személyes adatok 
továbbítását megtiltani. Ilyen írásbeli tiltás hiányában, ezeket a személyes adatokat is 
továbbítjuk. Ha Ön megkívánja tiltani az adatszolgáltatást, kérjük, hogy erre vonatkozó írásbeli 
nyilatkozatát, küldje el részünkre postai úton. (Borítékra kérjük, írja rá, hogy „Adatkezelési 
megkeresés”) 

4. Az adatszolgáltatási kötelezettség 
 

4.1. Tájékoztatjuk arról, hogy az Ön, mint a képzésben résztvevő természetes személy adatainak 
megadása a felnőttképzési szerződés megkötésének előfeltétele, a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban, és az Ön személyes adatainak kezelése nélkül a felnőttképzést nem tudjuk az Ön 
részvételét a képzésben biztosítani, valamint adatszolgáltatási/adattovábbítási 
kötelezettségeinknek sem tudunk eleget tenni. 

4.2. Intézményünk fenntartja a jelen adatkezelési tájékoztató módosításának a jogát, amelyről Önt 
előzetesen tájékoztatni fogjuk. 
 

 

5. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok illetve ezek érvényesítése 
 
Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes adatok 

vonatkozásában: 

5.1. Hozzáférés joga – Ön tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az Önről kezelt adatok 
köréről, kérelmezheti a személyes adatokhoz történő hozzáférést. A hozzáférés joga 
lehetőséget biztosít arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy folyamatban 
van-e az Ön személyes adataira vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig 
jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, azokról másolatot igényelhet, valamint 
tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról. 
 

5.2. Helyesbítés, törlés, és az adatkezelés korlátozásának joga - A személyes adatok 
helyesbítését illetve törlését, valamint kezelésének korlátozását jogosult kérelmezni. A 
helyesbítés joga lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok 
helyesbítését kérje az Adatkezelőtől. Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az Önre 
vonatkozó személyes adatok törlését kérje. Ha Ön a személyes adatainak kezelésének 
korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően 
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korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás 
időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére 
ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának 
korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet 
ilyen kérelmet akkor is, ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira 
adatkezelés céljából, de Ön igényt tart az adatkezelés korlátozására, jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 
 

5.3. Tiltakozás joga - Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból – a 
jogszabályokban rögzített esetekben - bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése 
ellen. 
 

5.4. Adatok hordozhatóságának joga - Önt megilleti továbbá az adatainak hordozhatósághoz 
való jog Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő 
által kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik 
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag 
megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más 
adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa. 
 

5.5. Hozzájárulás visszavonásának a joga – Ön bármikor jogosult az adatok kezeléséhez 
adott hozzájárulását (az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok esetén) visszavonni, 
ingyenesen. A hozzájárulás visszavonása, nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a 
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 
Amennyiben a fenti jogait érvényesíteni kívánja, vagy bármilyen kérdése merülne fel, ezekkel a 

jogokkal vagy az adatkezeléssel kapcsolatban úgy kérjük, forduljon bizalommal a Terápa Natúra 

Alapítványhoz a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában rögzített elérhetőségeken, postai levél 

útján (borítékra kérjük, írja rá, hogy „adatvédelmi megkeresés”) vagy emailben. 

6. Panasz benyújtás joga, Bírósági jogérvényesítés 
 

6.1. Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését vagy jogellenes adatkezelést 
észlel, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére: 
 

6.1.1. közvetlenül az Terápia Natúra Alapítványhoz fordulhat postai levél útján vagy emailen 
keresztül a 2. pontban rögzített elérhetőségeken. [A borítékra kérjük, írja rá, hogy 
„Adatvédelmi megkeresés”] 

6.1.2. bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság 
követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult 
lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és 
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu  

6.1.3. az érintett felügyeleti hatóságnál, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: 
Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Weboldal: www.naih.hu 

 
7. fejezet – A Weboldal adatkezeléseinek körülményei 

 
 

7.1.  Webshoppal kapcsolatos 
adatkezelés 

 

http://www.birosagok.hu/
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Az adatkezeléssel érintett adatok köre: • Az Ön teljes neve; 
• Az Ön email címe; 
• Az Ön számlázási illetőleg szállítási 

címe; 
• Az Ön vásárlására vonatkozó 

adatok; (megvásárolt termék neve, 
típusa, ára, kiszállításra vonatkozó 
információk, vásárlás kelte) 

• Az Ön által választott fizetési 
módhoz tartozó adatok 
(bankszámla/számla adatok, 
bakkártya adatok stb.) 

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy Ön a 
Terápia Natúra Alapítvány webshopján 
keresztül megrendelést adjon le, és a 
Terápia Natúra Alapítvány ezen 
megrendelést teljesíthesse. 

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Terápia 
Natúra Alapítvány között létrejövő 
szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítése, valamint a szerződés 
teljesítését követően az adatok tárolásának 
jogalapját pedig a hatályos számviteli 
jogszabályokban előírt kötelezettségek 
(számla megőrzése) írják elő. 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat a 
teljesítéstől számított határozott általános 
polgári jogi elévülési idő (5 év) végéig őrzi 
meg, kivéve a számlaadatokat, amelyeket a 
Számvitel tv. 169. § vonatkozásában 
rögzített előírás szerint 8 éves határozott 
időtartamig őrzünk meg, mint szigorú 
számadási nyomtatványt. 

A személyes adatok címzettjei: 
 

Az Ön személyes adatainak kezelése során 
adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az 
adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen 
esetben gazdasági társaságok) aki az 
Adatkezelő megbízásából és annak 
utasítása alapján kezeli az Ön személyes 
adatait. 

 
A Terápia Natúra Alapítvány az alábbi 
adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
1. 
Adatfeldolgozó neve: Wanadis Kft   
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1213 
Budapest Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés 
2. 
Adatfeldolgozó neve: Mentha Hosting íKft 
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Adatfeldolgozó elérhetősége 1213 Budapest 
Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység:web oldal 
kezelés 
3.   Adatfeldolgozó neve: CG Consulting Bt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2112 
Veresegyház Mosonyi M köz 14. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés & web oldal kezelés 
4. Adatfeldolgozó neve: Bzorp 
Magyarország Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1037 
Budapest Máramaros köz 8. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Web oldal 
kezelés 
5. Adatfeldolgozó neve: Boiron Hungária 
Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1124 
Budapest Csörsz u 45. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
6. Adatfeldolgozó neve: CEDH 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 60 Boulvard 
Diderot CS90407, 75589 Paris Cedex 12 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
7. Adatfeldolgozó neve: Adverticum Zrt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2040 Budaörs 
Fodros u 37/a 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
 
Egyéb harmadik személy címzetteknek 
(azaz más jogi vagy természetes 
személynek) az Ön személyes adatait nem 
továbbítjuk, azokat kizárólag 
munkavállalóink ismerhetik meg, akik 
titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

  
Az adatkezeléssel kapcsolatos 
nyilatkozatok közlése valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettség 
 

Az Ön által a Webshopon keresztül leadott 
megrendelésben rögzített személyes 
adatok szolgáltatása szerződés kötésének 
előfeltételét képezi.  Amennyiben az 
Adatkezelési Tájékoztatót nem fogadja el, 
úgy sajnos nem áll módunkban a 
megrendelését teljesíteni. 

 
 

7.2. Fiók regisztráció   
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Az adatkezeléssel érintett adatok köre: • Az Ön személyazonosító és 
kapcsolattartási adata; 

• felhasználó neve 
• emial címe 
• jelszava 

 

Az adatkezelés célja: a zökkenőmentes szolgáltatás biztosítása 
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön 

hozzájárulása, amelyet az adatok 
megadását követően, az adatkezelési 
tájékoztató elfogadásával ad meg az 
Adatkezelő részére.  

Az adatkezelés időtartama: visszavonásig 
A személyes adatok címzettjei: 
 

Az Ön személyes adatainak kezelése során 
adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az 
adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen 
esetben gazdasági társaságok) aki az 
Adatkezelő megbízásából és annak 
utasítása alapján kezeli az Ön személyes 
adatait. 

 
A Terápia Natúra Alapítvány az alábbi 
adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
1. 
Adatfeldolgozó neve: Wanadis Kft   
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1213 
Budapest Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés 
2. 
Adatfeldolgozó neve: Mentha Hosting íKft 
Adatfeldolgozó elérhetősége 1213 
Budapest Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység:web oldal 
kezelés 
3.   Adatfeldolgozó neve: CG Consulting Bt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2112 
Veresegyház Mosonyi M köz 14. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés & web oldal kezelés 
4. Adatfeldolgozó neve: Bzorp 
Magyarország Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1037 
Budapest Máramaros köz 8. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Web oldal 
kezelés 
5. Adatfeldolgozó neve: Boiron Hungária 
Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1124 
Budapest Csörsz u 45. 
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Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
6. Adatfeldolgozó neve: CEDH 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 60 Boulvard 
Diderot CS90407, 75589 Paris Cedex 12 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
7. Adatfeldolgozó neve: Adverticum Zrt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2040 Budaörs 
Fodros u 37/a 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
 
Egyéb harmadik személy címzetteknek 
(azaz más jogi vagy természetes 
személynek) az Ön személyes adatait nem 
továbbítjuk, azokat kizárólag 
munkavállalóink ismerhetik meg, akik 
titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
nyilatkozatok közlése valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettség 
 

Az Ön által megadott személyes adatokat 
az Ön fiókjának regisztrálása céljából 
kezeljük, ha visszavonja hozzájárulását, 
akkor sajnos nem tudjuk létrehozni és 
fenntartani az Ön felhasználói fiókját.   

 
7.3. „Kapcsolat” – üzenetküldő 

funkció 
 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre: • Az Ön neve: 
• Az Ön email címe; 
• Az Ön megkeresésének tárgya és 

tartalma illetve ebben rögzített 
személyes adatok, amelyet Ön a 
megkeresésében a Terápia Natúra 
Alapítvánnyal megoszt. 

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy a 
Terápia Natúra Alapítvány az Ön által 
küldött megkeresésre, kérdésre, esetleges 
ajánlatkérésre tudjon válaszolni, vagy 
ajánlatot tenni illetve ezzel kapcsolatosan 
felvehesse Önnel a kapcsolatot.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön 
hozzájárulása, amelyet Ön az üzenete 
elküldésével ad meg a Terápia Natúra 
Alapítvány részére.  

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön 
üzenetének beérkezésétől számítottan 
főszabály szerint addig tárolja, amíg 
kérdését meg nem válaszoljuk ezt 
követően ezek törlésre kerülnek. Ha 
bármilyen okból megkeresését illetve arra 
adott válaszunkat megőrizzük, arról külön 
tájékoztatást fogunk Önnek küldeni 
emailben.  
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A személyes adatok címzettjei: 
 

Harmadik személy címzetteknek (azaz 
más jogi vagy természetes személynek) az 
Ön személyes adatait nem továbbítjuk, 
azokat kizárólag munkavállalóink 
ismerhetik meg, akik titoktartási 
kötelezettség alatt állnak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
nyilatkozatok közlése valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettség 
 

Az Ön által emailben elküldött személyes 
adatokat azért kezeljük, hogy Önnek 
választ tudjunk adni a megkeresésére, 
kérdésére. Ha Ön visszavonja 
hozzájárulását, akkor sajnos nem tudjuk az 
Ön megkeresését megválaszolni.   

 

7.4. Hírlevél küldése  
Az adatkezeléssel érintett adatok köre: • Az Ön teljes neve; 

• Az Ön email címe; 

Az adatkezelés célja: Az adatok kezelésének célja, hogy Ön a 
Terápia Natúra Alapítvány 
tevékenységéről, tanfolyamairól, 
ajánlatairól hírlevelet küldjön Önnek.  

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön 
hozzájárulása. Ön bármikor leiratkozhat 
ingyenesen a hírlevélről. Ezt a hírlevél 
alján feltüntetett direkt linken keresztül 
illetőleg a info@terapianatura.hu email 
címre küldött email útján is megteheti. 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a személyes adatokat az Ön 
leiratkozásáig, azaz az adatkezeléshez 
hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.  

A személyes adatok címzettjei: 
 

Az Ön személyes adatainak kezelése során 
adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az 
adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen 
esetben gazdasági társaságok) aki az 
Adatkezelő megbízásából és annak 
utasítása alapján kezeli az Ön személyes 
adatait. 

 
A Terápia Natúra Alapítvány az alábbi 
adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 
1. 
Adatfeldolgozó neve: Wanadis Kft   
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1213 
Budapest Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés 
2. 
Adatfeldolgozó neve: Mentha Hosting íKft 
Adatfeldolgozó elérhetősége 1213 
Budapest Kórus u 11. 
Adatfeldolgozói tevékenység:web oldal 
kezelés 
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3.   Adatfeldolgozó neve: CG Consulting Bt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2112 
Veresegyház Mosonyi M köz 14. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hírlevél 
küldés & web oldal kezelés 
4. Adatfeldolgozó neve: Bzorp 
Magyarország Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1037 
Budapest Máramaros köz 8. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Web oldal 
kezelés 
5. Adatfeldolgozó neve: Boiron Hungária 
Kft 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 1124 
Budapest Csörsz u 45. 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
6. Adatfeldolgozó neve: CEDH 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 60 Boulvard 
Diderot CS90407, 75589 Paris Cedex 12 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
7. Adatfeldolgozó neve: Adverticum Zrt 
Adatfeldolgozó elérhetősége: 2040 Budaörs 
Fodros u 37/a 
Adatfeldolgozói tevékenység: Hirlevél 
kiküldés 
 
Egyéb harmadik személy címzetteknek 
(azaz más jogi vagy természetes 
személynek) az Ön személyes adatait nem 
továbbítjuk, azokat kizárólag 
munkavállalóink ismerhetik meg, akik 
titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos 
nyilatkozatok közlése valamint az 
adatszolgáltatási kötelezettség 
 

A személyes adatok szolgáltatása nem 
szerződéses kötelezettségen alapul, 
valamint szerződés kötésének előfeltételét 
sem képezi.  Amennyiben leiratkozik a 
hírlevélről, úgy a jövőben nem tudunk 
Önnek hírlevelet küldeni. 

 

Kelt: Budapest, 2021. január 28. 
Terápia Natúra Alapítvány 
 

 


