
Jogi és adatkezelési nyilatkozat  - Gyermek-agykontroll, Makra Bt. 

A személyes adatok védelme érdekében 

Az adataitok védelme fontos számomra, azokat az adatvédelmi törvényeknek és adatvédelmi 
szabályzatnak megfelelően, bizalmasan kezelem, kizárólag a magyarországi Agykontroll Szervezet 
felé továbbítom. 

A tudomásomra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról, és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény rendelkezései szerint kezelem. 
Amennyiben a személyes adatodat eljuttatod hozzám, ezzel hozzájárulásodat adod ahhoz, 
hogy azt – a gyermeked agykontroll tanfolyamával kapcsolatosan – nyilvántartsam és 
kezeljem. Az általad megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az 
alábbi célokra használhatom fel: 
• tájékoztatás nyújtása szolgáltatásokról, tervezett tevékenységekről 
• a gyermek adatainak megőrzése, valamint továbbítása Agykontroll Kft. felé. 
 
A leveleim fogadásával vállalod, hogy részedre tájékoztatást, levelet küldhetek.  

Felhasználó további adatvédelmi jogai: 
• Kérheti, hogy adatai törlésre, vagy javításra kerüljenek. 
• Bármikor ellenőrizheti, hogy milyen adatokat tárolok róla. 
 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál 
lehet élni: 

• Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság 
• Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
• Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
• Telefon: +36 (1) 391-1400 
• Fax: +36 (1) 391-1410 
• Honlap: http://naih.hu 

Email címedet mások részére semmilyen célra nem adom tovább. Adataid megadásával ahhoz 
járulsz hozzá, hogy a gyermeked nálam agykontroll tanfolyamot végezzen, ezt követően pedig 
az eseményeimről, szolgáltatásaimról ezen keresztül tájékoztassalak. A nálam lévő 
telefonszámodat, email címedet egyéni konzultációkkal, tanfolyamokkal kapcsolatos időpont 
egyeztetésre használom. 

Ha ezt mégsem szeretnéd, akkor jelezheted nekem e-mailben, ami alapján ezen kérésedet 
maximálisan tiszteletben tartom és - a gyermek adatainak megtartása mellett – nem küldök 
számodra több tájékoztató levelet. 

Tanfolyamaimon fotók készülhetnek gyermekedről, amelyeket a honlapomon (makrazsu.com) 
és facebook oldalamon (Agykontroll gyerekeknek) közzé tehetek. Amennyiben ezt nem 
szeretnéd, kérlek, jelezd számomra! 



Az Adatkezelő maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény előírásait. 

Makra Zsuzsanna, gyermek-agykontroll oktató 
adatkezelő 
 
Makra Bt. 
6044 Kecskemét, Belsőnyír 255. 
Adószám: 21222504-1-03 
Tel.: +36 30 748 6914 
E-mail: zsu.makra@gmail.com 
 
 
Az adatok fajtája: Agykontroll tanfolyamot végzettek adatai 
Az adatkezelés célja: Agykontroll igazolványhoz szükséges 
Az érintettek köre a tanfolyamot végzett gyermekek 
Az érintettekre vonatkozó 
adatok: 

a tanfolyamot végzettek személyes adatai: 
● a gyermek neve 
● szülő neve 
● szülő telefonszáma 
● szülő e-mail címe 
● a gyermek születési ideje  
● a gyermek állandó lakcíme 
● szülő aláírása 

Az adatok forrása: szülő által kitöltött adatlap 
Az adatkezelés módja: Excel táblázat saját számítógépen 
Adatok kezelésének időtartama: örökké 
Adattovábbítás  
A továbbított adatok fajtája, 
felsorolásuk: 

gyermek neve, agykontroll igazolvány száma, születési 
ideje, lakcíme 

A továbbítás címzettjének neve:  AGYKONTROLL KFT. 
Az adattovábbítás ideje: minden egyes tanfolyamot követően 
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