
Adatkezelési Tájékoztató 

 
Az Excalibur Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

által üzemeltetett excaliburkonyvek.hu, ajurvedatippek.hu, tantra-centrum.hu, 
ayurvedamasszazsoktatas.hu, gyomorspecialista.hu weboldalak (a 

továbbiakban: Weboldal) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal, a Weboldalhoz 
kapcsolódó szolgáltatások, valamint az Adatkezelő által nyújtott – jelen Tájékoztatóban 

meghatározott – egyéb szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó 
tájékoztatást. 

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak 
igénybevételével a Weboldalra látogató, illetve Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevő 
felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják a jelen Adatkezelési tájékoztatóban (a 
továbbiakban: Tájékoztató) foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal 
használata, valamint a szolgáltatás igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen 
Tájékoztatót. 

  

Az Adatkezelő adatai 

Cégnév: Excalibur Kft.  

Székhely: 6723 Szeged, Szakolcai u. 13.  

Adószám: 14703782-2-06 

Cégjegyzék szám: 06-09-013776 

E-mail: pal.tamas1971@gmail.com 

Telefonszám: 06-70-368-8968 

  

A kezelt adatok köre 

1. Regisztráció: 

A Felhasználó a pal.tamas1971@gmail.com e-mail címen tud jelentkezni az Adatkezelő által 
meghirdetett programokra és személyes konzultációkra. A regisztráció során a következő 
személyes adatok megadása szükséges  

 teljes név 
 e-mail cím 
 telefonszám 



2. Hírlevél feliratkozás: 

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen kizárólag 
az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz csupán az e-mail 
cím megadására van szükség. 

3. Panaszkezelés során 

  
o név; 
o levelezési cím; 
o regisztrációnál megadott e-mail cím; 
o panasz tárgya és tartalma. 

Adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak. 

  

Az adatkezelés célja 

Adatkezelő a Weboldalról elérhető, valamint az egyéb szolgáltatások nyújtásához 
kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat: 

1. Regisztráció során: 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Vezeték-és keresztnév 
A programokra történő regisztrációhoz és a 
kapcsolattartáshoz szükséges. 

E-mail cím és telefonszám Kapcsolattartás. 

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása. 

2. A Hírlevélre történő feliratkozás esetén: az Adatkezelővel kapcsolatos ajánlatokról, 
szolgáltatásokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése a Felhasználó által 
megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: Hírlevél). Az Adatkezelő tájékoztatja a 
Felhasználókat, hogy nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás 
és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a Hírlevélről. 

3. Panaszkezelés esetén: Az adatkezelés célja az Adatkezelőhöz szóban, telefonon, 
írásban és elektronikus levelezés útján érkező panaszok kezelése, visszakereshetősége 
céljából a Felhasználó személyének, a panaszbejelentés pontos idejének és a panasz 
tartalmának, valamint az Adatkezelő panasszal kapcsolatos tájékoztatásának 
dokumentálása; 

  

Az adatkezelés időtartama 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt addig kezeli, amíg a 
Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai 



kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását, kivéve azon adatokat, 
amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő 
jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles. 

Panaszkezelés esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § alapján a 
szóbeli panaszról készült jegyzőkönyvet, az írásbeli panaszt és arra adott választ a Szolgáltató 
5 (öt) évig köteles megőrizni. 

  

A személyes adatok kezelésének jogalapja 

A Regisztráció, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás során a Felhasználó hozzájárul, hogy 
Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A 
személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes 
hozzájárulásán alapul. 

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját 
személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 
beszerzése. 

  

A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, 
adatfeldolgozás 

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő a hatályos jogszabályok szerint jogosult. 

Az Adatkezelő, kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott Felhasználó 
kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására 
alkalmas adatokat. 

  

A Felhasználó jogai 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A 
tájékoztatás kérhető e-mailben a pal.tamas1971@gmail e-mail címen és postai levél útján a 
következő postai címen: 6723 Szeged, Szakolcai u. 13. mindkét esetben a személyazonosság 
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 
legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol. 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) 
szintén a pal.tamas1971@gmail.com e-mail címen vagy postai levél útján a 6723 Szeged, 
Szakolcai u. 13. postai címen, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a 



levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a 
nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet. 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben 
vagy egészben – a pal.tamas1971@gmail.com  e-mail címen vagy postai levél útján a 6723 
Szeged, Szakolcai u. 13. postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának 
igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét 
követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót 
a nyilvántartásából. 

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a 
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó 
jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem 
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, 
zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés 
vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
történő fordulás lehetőségéről. 

A Felhasználó továbbá bármikor dönthet úgy, hogy az Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön 
részére Hírlevelet. A Felhasználó a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor 
ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett 
leiratkozásra kattintva. 

Ha a hozzájárulás visszavonás kizárólag a direkt marketing célú adatkezelést (Hírlevél 
küldést) érinti, akkor Adatkezelő a Felhasználó által igénybevett Weboldal szolgáltatások 
nyújtása érdekében továbbiakban is jogosult kezelni a Felhasználó adatait. 

  

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, 
továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat 
jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen 
hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint 
véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az 
adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a NAIH részére az adatvédelmi 
incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens 
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira 
nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem 
okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is 
közölni lehet. A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat 
tartalmazza: 



 az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és 
kategóriája; 

 Adatkezelő neve, elérhetősége; 
 az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények; 
 a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, 

orvoslására. 

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket 
az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a 
jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos 
intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A 
nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 

 az érintett személyes adatok köre; 
 az érintettek köre és száma; 
 az adatvédelmi incidens időpontja; 
 az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai; 
 az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések. 

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől 
számított 5 évig őrzi meg. 

  

Linkek 

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és 
információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő 
tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a 
hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

  

Adatbiztonság 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi 
továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 
legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és 
jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, 
akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, 
hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen 
hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, 
törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett 



Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére 
jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se 
sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. 

A Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása 
esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek 
vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az 
adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés 
vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő 
nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a 
Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül a Felhasználó 
is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy 
módon is felhasználhatják. 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan 
adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-
képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális 
életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak. 

  

Jogérvényesítési lehetőségek 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 
megfelelően történjék, amennyiben azonban a Felhasználó úgy érzi, ennek nem felelt meg, 
lehetősége van írni a pal.tamas1971@gmail e-mail címre vagy postai levél útján 6723 Szeged, 
Szakolcai u. 13. postai címre. 

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való 
jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 
szerveknél 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, 
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

 bíróságnál. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók. 

  

Egyéb rendelkezések 



Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 Szeged, 2018. május 1. 

 

 

 

 


