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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a BaConsult Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: BaConsult) által on-line video platformon nyújtott videósorozat (a 
továbbiakban: Videókurzus), és az erre vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 
teljesítése során a BaConsult mint adatkezelő által folytatott, a személyes adatokra vonatkozó 
adatkezelési tevékenységek részletezését és az azokkal kapcsolatos tájékoztatásokat. 
 
A BaConsult on-line video platformon elérhető, saját fejlesztésű online videósorozaton való 
részvételt tesz lehetővé.  A https://www.baloghpetya.com/ elérésű honlapon (a továbbiakban: 
Honlap) a kapcsolattartási adatok megadásával van lehetőség jelezni a Videókurzusban való 
részvételi szándékot.  Az érdeklődőt a BaConsult e-mailben tájékoztatja a szerződési és fizetési 
feltételekről. 
 
Ha az érdeklődő e-mailben elfogadja a szerződési és fizetési feltételeket, a Felek között létrejön 
a Szerződés.  A Videókurzusban részt vevő személy (a továbbiakban: „Ügyfél”) a Szerződésben 
foglaltak szerint jogosult az általa megrendelt kurzuson on-line formában részt venni, a 
Videókurzus anyagát letölteni és feldolgozni kizárólag saját személyes használatára.  (A 
BaConsult és az Ügyfél a továbbiakban: Fél vagy Felek.) 
 
A BaConsult bármikor jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás 
a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó. 
 
1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége 
 
megnevezés:  BaConsult Korlátolt Felelősségű Társaság; 
székhely:  2092 Budakeszi, Erkel Ferenc utca 96.; 
cégjegyzékszám vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 

13-09-185287; 
képviselő:  Balogh Péter Zoltán ügyvezető; 
elérhetőség:  peter.balogh2@gmail.com 
 
2. Az adatkezelés elvei 
 
A BaConsult a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek és az irányadó jogszabályoknak 
megfelelően, az Ügyféllel mint érintettel együttműködve jár el az adatkezelés során. A 
BaConsult csak a törvényben meghatározott, vagy az Ügyfél által megadott adatokat kezeli, az 
alábbiakban meghatározott célokból. 
 
3. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása 
 
A személyes adatok megadása és átadása önkéntes, azokra a Képzési szerződés teljesítése, és a 
szolgáltatások igénybevétele érdekében van szükség.  Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az 
Ügyfél a szolgáltatásokat nem, vagy nem teljes körűen tudja igénybe venni.  
 
A jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat 
szolgálhatják: 

- a regisztrációhoz és megrendeléshez, a Szerződés BaConsult általi teljesítéséhez az 
Ügyfél személyes adatainak megadása szükséges: név, emailcím és egy jelszó, továbbá 
on-line hang és képfelvétel készítése és rögzítése a Képzés során; 
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- az Ügyfélnek szükséges megadnia számlázási adatait a számla BaConsult általi 
kiállításához: név, cím; céges számla esetén cégnév, székhely, adószám; 

- a Felek közötti jogviszonyból származó jogok gyakorlásához, kötelezettségek 
teljesítéséhez, a Szerződés megkötéséhez a jogszabályok által megkívánt adatok 
megadása szükséges; 

- Kapcsolat: a személyes adatok megadásával az Ügyfél lehetővé teszi, hogy kérdései és 
kérései a BaConsulthoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon az Ügyfélnek 
a megadott elérhetőségein: név, emailcím, telefonszám; 

- kintlévőségek kezelése: név, cím; cég esetében cégnév, székhely, adószám; 
- jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése. 

 
A kapcsolattartás céljára megadott adatok esetén az adatkezelés célja az Ügyfél tájékoztatása és 
a vele való kapcsolattartás (többek között értesítés aktuális programokról és kedvezményekről) 
megvalósítása.  A személyes adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben az Ügyfél 
hozzájárulásának megadása az adatkezeléshez, vagyis az (EU) 2016/679 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR-rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
 
Az Ügyfélnek a BaConsult felé fennálló kintlévősége behajtása érdekében a BaConsult az 
Ügyfél követeléskezeléshez szükséges adatait átadhatja olyan Magyarországon bejegyzett 
cégnek, amely üzletszerűen foglalkozik kintlévőségek kezelésével.  Ennek az adatkezelésnek a 
jogalapja a GDPR-rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, vagyis a BaConsult jogos 
érdekének érvényesítése. 
 
4. A kezelt adatok köre 
 
A BaConsult kizárólag az Ügyfél által megadott adatokat, valamint a BaConsult és az Ügyfél 
közötti jogviszony teljesítése során keletkezett adatokat kezeli. 
 
4.1 A BaConsult a videókurzus elérhetővé tétele érdekében kezeli 

a) az Ügyfél természetes személyazonosító adatait; 
 
4.2 A BaConsult kezeli az Ügyfél teljes nevét, emailcímét, számlázási és fizetési adatait (az 

Ügyfél bankkártya adatai a szamlazz.hu fizetési rendszerében maradnak, azok nem 
jutnak el a BaConsulthoz), amik a következők: név, cím, cég esetében cégnév, székhely, 
adószám. 

 
5. Az adatok megőrzésének időtartama 
 
A BaConsult a 4.1. pontban meghatározott személyes adatokat a Szerződés megkötésétől 
számított 8. (nyolcadik) év utolsó napjáig kezeli. 
 
A személyes adatokat a BaConsult a szerződések általános elévülési idejének lejártáig (5 évig), 
és a jogszabályokban meghatározott kötelező időtartamig jogosult kezelni, megőrizni.  A 
számviteli bizonylatot és számlázási adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 
a BaConsult 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.  Követelés behajtása esetén az adatkezelés a 
követelés behajtásáig, vagy annak lehetetlenné válásáig tart. 
 
A kapcsolattartás, reklámozás, hírlevélküldés és nyereményjátékban való részvétel céljából 
megadott személyes adatokat a BaConsult az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig jogosult 
kezelni.  A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 
adatkezelés jogszerűségét. 
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A BaConsult a Videókurzusról készülő felvételeket – az Ügyfelek üzleti titkai kivételével – 
jogosult további oktatóanyagok elkészítéséhez felhasználni. 
 
6. Az Ügyfél jogai 
 
Az Ügyfél kérelmezheti a BaConsult-tól annak fent megadott elérhetőségén a személyes 
adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, 
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, és kérheti a rá vonatkozó személyes adatok 
géppel olvasható formátumban történő kiadását. 
 
Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor 
visszavonja. 
 
A BaConsult indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 
számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 
további két hónappal meghosszabbítható.  A határidő meghosszabbításáról a BaConsult a 
késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 
tájékoztatja az Ügyfelet.  Ha az Ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 
lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Ügyfél azt másként kéri. Ha a 
BaConsult nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet az 
intézkedés elmaradásának okairól. 
 
Az Ügyfél az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 
Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), továbbá jogainak 
megsértése esetén bírósághoz fordulhat. 
 
7. Adatfeldolgozás és adattovábbítás 
 
A BaConsult az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

- marketing célok: Streak CRM (www.streakcrm.com), ügyféladatok és email váltások 
tárolása, kezelése; 

 
Ezen felül a BaConsult nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat. A 
személyes adatok nem kerülnek külföldre továbbításra.  A BaConsult automatizált 
döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán. 
 
8. Biztonsági intézkedések 
 
A BaConsult gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá 
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt 
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza 
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 
 
2020. október 3. 

BaConsult Korlátolt Felelősségű Társaság 


