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RED LOTUS

Személyes adatait a Red Lotus internetes weboldal (www.redlotus.hu)
tulajdonosa Mészáros Krisztina Vivien (továbbiakban Adatkezelő) kezeli a
jelen tájékoztató szerint.

Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő: Mészáros Krisztina Vivien
Cím: 1163 Budapest, Védő utca 5/C 4/58
Adószám: 54913978-1-42
E-mail: info@redlotus.hu
Honlap: www.redlotus.hu

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget
vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban
és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott
elvárásoknak.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és
szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az adatközlés alapelvei összhangban vannak a vonatkozó törvényekkel és jogszabályokkal,
különös tekintettel az alábbiakra:

GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről);
Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
2012. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény;
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatározása:

Személyes adat: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);
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Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatar-
tozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meg-
győződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális élet-
re, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

Felhasználó/Érintett: az a természetes személy, aki adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére
regisztrál, és ennek keretében megadja az adatkezelő által a regisztrációhoz kért, e szabályzatban
hivatkozott adatait.
 
Adatkezelés: alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása,
feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése.
Adatkezelésnek számít adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
 
Adatfeldolgozás: adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint alkalmazás helyétől;
 
Adattovábbítás: ha adatot meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé teszik;
 
Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak;
 
Nyilvánosságra hozatal: ha adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 
Adatkezelő: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, adatkezelésre vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező
adatkezelés esetén adatkezelés célját és feltételeit, valamint adatkezelőt adatkezelést elrendelő
törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
 
Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 
Adattörlés: adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
 
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: adatok tárolása, adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai
műveletek, adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
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A jelen Adatkezelési Tájékoztató a következő honlapra vonatkozó adat-
kezeléseket tartalmazza:

Amennyiben a Felhasználó megtekinti az Adatkezelő honlapját, a Felhasználó eszközének (laptop,
telefon, stb.) IP címe automatikusan rögzítésre kerül. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot
kiszolgáló webszerver a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap
megtekintése során automatikusan naplózza. Ezekből a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál, melyek vizsgálatára azért van szükség, hogy az Adatkezelő a honlap
szolgáltatásainak minőségét javítsa, és hibáit kijavítsa. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a
törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak.
 
Az adatkezelés célja: az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének
ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók
internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések
forrásának megállapítására is. Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30
(Harminc) nap. Adattovábbítás nem történik.

www.redlotus.hu

Kezelt adatok köre:
 
Technikai adatok:

Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a fel-
használó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k
segítségével le lehet kérdezni a Felhasználó adatait, valamint internethasználata nyomon követhető.
A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklő-dési köre,
internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Amennyiben a honlap látogatása során a
Felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szol-
gáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-
hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a Felhasználó
azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit különböztethetünk meg:
 
Ideiglenes vagy munkamenet (session) cookie:

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére
korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során).
A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
látogató számítógépéről.
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Állandó vagy menttet cookie:

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére a sütit, belső
cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az érintett honlapba befűzött
kód, külső sütiről van szó.

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban
vagy években kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a
felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre
meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.

Belső és külső cookie-k:

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session
cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával
nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a
cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.
Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető
vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, azonban a Felhasználó saját
böngészőjében letilthatja vagy engedélyezheti a cookie-k telepítését számítógépére, azonban fontos
tudni, hogy valamennyi süti elutasítása ugyan segítheti személyes adataink védelmét, azonban
egyes weboldalak használhatóságát korlátozhatja. Meg kell jegyeznünk azonban, hogy az egyszerű
böngészéshez cookie használata, engedélyezése nem szükséges. A sütik engedélyezését vagy
letiltását általában az internet böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem be-
állításai alatt, a cookie vagy süti menüpontokban végezhető el.

A cookie-k (sütik) kezelése:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20.
§ (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a
következőket:
az adatgyűjtés ténye, az érintettek köre, az adatgyűjtés célja, az adatkezelés időtartama, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos
jogainak ismertetése.
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Adatfeldolgozó

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14
14571332-2-42
+36 1 789 2 789
support@tarhely.eu
www.tarhely.eu

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás, ezt a
Tárhely.EU Kft., mint adatfeldolgozó biztosítja (székhely: 1144 Budapest,
Ormánság utca 4. X. emelet 241.)

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

A személyes konzultáció és tanácsadás személyesen vagy Skype-on történik. A tanácsadás során a
későbbi visszakereshetőség, panaszkezelés érdekében a hangot és képet rögzítjük. Kép esetén
képernyőrögzítés történik. Az adatkezelés célja: Panaszkezelés, valamint a visszanézhetőség
biztosítása és ez által a megbeszéltek könnyebb elsajátítása. Az adatkezelés jogalapja a
Felhasználó hozzájárulásával jön létre. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az
azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha nem járul hozzá a
rögzítéshez, úgy Skype útján nem lehetséges a konzultáció. A felvételt 5 évig tároljuk.
Adatfeldolgozó és adattovábbítás: Skype önálló adatkezelőként nyújtja szolgáltatását a Felhasználó 
részére (Microsoft Corporation; székhely: One Microsoft Way Redmond, Washington 98052; privacy
shield aktív). Az adatvédelemről bővebb információt a következő linken talál:
https:// privacy.microsoft.com/hu-hu

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §
(2) bekezdése alapján 8 évig megkell őrizni ezeket az adatokat. A könyvviteli elszámolást
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
ana-litikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyve-lési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve
az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Személyes és Skype konzultáció rögzítése
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Hírlevél

A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján található linkre kattintva, vagy az
info@redlotus.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Ebben az esetben a Felhasználó
minden megadott személyes adata automatikusan törlésre kerül, legkésőbb a kérelem beérkezését
követő munkanapon. A Felhasználó bármikor újra feliratkozhat a hírlevélre, de ha nem járul hozzá
az adatainak a kezeléséhez, akkor nem tudunk hírlevelet küldeni a részére.

A hírlevél feliratkozáshoz szükséges adatok: e-mail cím és név. A
feliratkozás feltétele az „Adatvédelmi Tájékoztató” elolvasása és elfogadása.
Az adatkezelés célja a Felhasználó tájékoztatása az újdonságokról és
aktuális híreinkről. A Felhasználó a honlapokon történő feliratkozás során
(online közvetlenül) adja meg hozzájárulását. 

Ha a Felhasználó követi az Adatkezelő oldalát, vagy a csoportját, úgy a profilja elérhetővé válik az
Adatkezelő számára, de arról adatkezelés nem történik. A Facebook küld statisztikai adatokat a
felhasználók látogatási szokásairól. A Facebook oldal és csoport célja a Felhasználó tájékoztatása
az újdonságokról, a minket érintő hírekről, aktualitásokról, kedvezményekről, ismeretterjesztő
szándékú cikkek, és promóciók jelennek meg itt. A követést a Felhasználó bármikor visszavonhatja,
de akkor nem kap értesítést az oldalt érintő információkról.

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon a „Red Lotus - Kriszti Jóga” oldalon, a „Red Lotus – Mészáros
Krisztina” zárt csoportban és az Instagramon is (Mészáros Krisztina – Red Lotus). A közösségi
csatornákon található üzenő falon közzétett hírfolyamunkra Ön az oldalon található „follow”/
„követem”/ „feliratkozás” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „unfollow”/”nem
követem”/ „leirat-kozás” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével
törölheti a nem kívánt üzenőfalon megjelenő híreket.

Közösségi oldalak

A közösségi oldalakat üzemeltető cégek külön adatkezelők, az adott oldal adatkezeléséről
tájékoztatást a következő helyen talál:
Facebook: Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2,
Írország) https://www.facebook.com/privacy/ explanation
Instagram: Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2,
Írország) https://www.facebook.com/help/ instagram/155833707900388/

Vélemény és komment

A Felhasználónak lehetősége van értékelni Adatkezelő termékeit, szolgáltatásait, így a véleményét
is megírhatja, vagy hozuászólhat egy témához. Az itt megjelenő adatok a következők lehetnek:
azonosítószám, dátum, időpont, felhasználónév és/vagy név, a látogató számítógépének IP címe,
az értékelés, valamint a szöveges értékelés során esetlegesen megadott további személyes adatok.
A Felhasználó hozzájárulása esetén véleményét nyilvánosságra hozhatjuk, illetve felhasználhatjuk
marketing célokra. Amennyiben hozzájárul, a következő adatokat hozhatjuk nyilvánosságra: dátum,
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Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogsze-
rűségét. A hozzájárulás visszavonása, vagy megtagadása esetén nem tudja megírni véleményét.
Véleményét azonban anonim módon is elmondhatja.

időpont, felhasználónév és/vagy név, az értékelés, valamint az értékelés
szövege. 
Az adatkezelés a Felhasználó beleegyezésével történik, célja a
szolgáltatások fejlesztése, termékeink népszerűsítése, értékelések
dokumentálása, a látogatók személyének megkülönböztetése. 

Az Adatkezelő honlapján SSL adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet
az érintett megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a hálózaton
történő továbbítás során védelem alatt áll. Amint az információ beérkezik szerverre, dekódolásra
kerül egy egyedi magánkulcs használatával. Az SSL lehetővé teszi, hogy a Felhasználó
biztonságosan tudjon a weboldalon böngészni, és adatai ne legyenek láthatóak, vagy
megszerezhetòek egy harmadik fél számára.
 
A megfelelő technikai eszközöket alkalmazva mindent megteszünk annak érdekében, hogy a
Felhasználó teljesen biztonságos körülmények között tudja használni a weboldalakat, s hogy
garantáljuk a megfelelő szintű adatbiztonságot.
 
A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló
képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük.
Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő
szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat,
amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A Felhasználó az Adatkezelő bármely elérhetőségén kapcsolatba léphet vele (honlapon elhelyezett
űrlapon, e-mailben). Itt az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés mevála-
szolása, kérés teljesítése, illetve előzetes egyeztetés. Mindez a Felhasználó beleegyezésével
történik, aki hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ám a visszavonás nem érinti az azt megelőző
adatkezelés jogszerűségét.
Ebben az esetbem azonban kérdését nem tudjuk megválaszolni, kérését nem tudjuk teljesíteni.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy kérését nem
tudjuk teljesíteni, vagy kérdését nem tudjuk megválaszolni. Az adatkezelési idő 5 év.

Kapcsolatfelvétel

Adatbiztonság
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Jogorvoslati lehetőségek
Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató,
adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti
mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, s úgy
gondolja, hogy az Adatkezelő eljárása ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy a
Felhasználó jogosult panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál a szokásos tartózkodási helye, a
munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).
 
NAIH 
Elnök: dr. Péterfalvi Attila 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 web: http://naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
törvényben meghatározott egyéb esetben.
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