Adatvédelmi nyilatkozat
1. Az adatot gyűjtő személy:
Top-Figure 3Bt
Nesztler Angéla
8000 Székesfehérvár, Ipoly u. 88.

2. MILYEN ADATOKAT TÁROLOK?
Minden olyan adatot tárolok, amelyre szükségem van ahhoz, hogy a vevőimhez és az ügyfeleimhez
fűződő kapcsolataimat megtartsam. Ezek lehetnek a teljes nevet, e-mail címet és az országnevet
tartalmazó feljegyzések vagy részletesebb feljegyzések is, amelyek magukban foglalják a teljes nevet,
telefonszámot, e-mail címet, az otthoni és a munkahelyi címet, illetve az eltartottak adatait is.
Ha órára jár, vagy megvásárol egy terméket, adózási célból eltárolom adóazonosító vagy adószámát és
minden olyan adatát, amelyre szükségem van ahhoz, hogy munkám minden területén szabályos számlát
tudjak kiállítani.
A termékek kiszállításához eltárolhatom a szállítási címét, de a számlázási címét is, amelyet a
hitelkártyás vagy más fizetési módok ellenőrzésére használhatok fel.
3. MIÉRT TÁROLOM EL AZ ADATAIT?
Adatait azért tárolom, hogy biztosítani tudjam ingyenesen kínált szolgáltatásaimat, illetve, hogy a
vevőim és ügyfeleim felé vállalt szerződéses kötelezettségeimet teljesítsem.
A személyes adatok tárolásának célja, hogy Önnek információt, ingyenes mintákat és termékeket
küldhessünk, valamint regisztrálhassuk Önt az órákra és a telefonhívásokra.
Az órák és telefonhívások felvételeit eltároljuk és szétküldjük, hogy lehetővé tegyük az ügyfeleknek és
vevőknek, hogy visszajátsszák azokat az órákat vagy telefonhívásokat, amelyeken részt vettek. A fent
említett órák vagy telefonhívások után a felvételekből termékeket készítünk, amelyek a boltban
megvásárolhatók.
4. KI FÉR HOZZÁ AZ ADATAIHOZ?
Adataihoz a csapatom és én férünk hozzá, hogy a vevőink és ügyfeleink felé vállalt szerződéses
kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Csapatomhoz hozzátartozhat a kommunikációs és
marketingcsapatom, a rendezvényszervezőim és az adminisztratív személyzet.
Ezen túlmenően például az informatikai és a számviteli osztályon belül a speciális feladatok
kiszervezése néha megköveteli tőlem, hogy a tanácsadóknak is hozzáférést biztosítsak az Ön adataihoz,
amennyiben és amikor ez szükséges ahhoz, hogy a hatóságokkal szembeni jogi kötelezettségeimet
teljesítsem, valamint, hogy a szolgáltatásaimat továbbfejlesszem és javítsam.
Továbbá az (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Egyesült Államok,
az (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork
T12 DCR 4, Írország, és az (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian
Beach, QLD 4573, Ausztrália, mindhárom fél együttesen mint „Access Consciousness” vagy a
„Vállalatok” is hozzáférnek az Ön alapadataihoz (teljes név, e-mail cím, postázási cím, országnév és

telefonszám), ha Ön az általános weboldalamon vagy a www.accessconsciousness.com weboldalon
keresztül regisztrál az Access Consciousnessnél tartott óráimra. Ez az élő (személyes) órákra,
telefonhívásokra és online kurzusokra, valamint az élőben közvetített audio- és élőben közvetített
óráinkra
is
vonatkozik.
Vegye figyelembe: Az Access Consciousness csak az alapadataihoz fér hozzá, ha Ön az Access
Consciousnessnél kínált óráimra vagy telefonhívásaimra jelentkezik. Az Access Consciousness az
adóazonosító
vagy
adószámához
nem
fér
hozzá.
5. MÁSOKKAL IS MEGOSZTOM AZ ADATAIT?
Ahogy korábban már említettem, adatait az Access Consciousnessszel csak akkor osztom meg, ha Ön
úgy dönt, hogy az Access Consciousnessnél kíván órákat venni.
Az Access Consciousness egy franchise rendszer, amely a www.accessconsciousness.com weboldalán
keresztül megosztott, globális marketingeszközt használ.
Vegye figyelembe:
Azokkal a facilitátorokkal, akiknek nem jár(t) az órájára, nem osztom meg az adatait.
Az Access Consciousnessre is ugyanaz az adatvédelmi megállapodás vonatkozik, mint amelyet nekem
is be kell tartanom.
6. MENNYI IDEIG TÁROLOM AZ ADATOKAT?
Az adatokat addig tárolom, amíg...
– Önnel mint vevővel, ügyféllel vagy érdekelt féllel kapcsolatban állok
– erre adózási célból jogilag köteles vagyok
– Ön le nem iratkozik, vagy amíg adatai törlését nem kéri
7. MILYEN ADATVÉDELMI JOGAI VANNAK VEVŐKÉNT?
Vevőként joga van arra, hogy...
– az e-mail vagy a kifizetett előfizetését kezelje
– az általam tárolt adatokat kijavíttassa
– az Önről tárolt adatokról tájékoztatást kérjen
– a tárolt adatok törlését vagy korlátozását kérje.
Ha adatai frissítését vagy módosítását kéri, vegye fel velem a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:
datacontroller@accessconsciousness.com
Ha törlését szeretné kérni az adatbázisomból, vegye fel velem a kapcsolatot az alábbi e-mail címen:
datacontroller@accessconsciousness.com
8. KÖTELESEK-E A VEVŐK MEGADNI AZ ADATAIKAT?
Igen. Vevőként vagy ügyfélként Ön köteles megadni azokat az adatokat, amelyekre szükségem van
ahhoz, hogy az általam kínált különféle szolgáltatásokon belül szerződéses kötelességeimet teljesíteni
tudjam.
Kérésétől függően az általam kért adat a teljes nevétől, e-mail címétől és országának nevétől kezdve

olyan részletesebb adatokig terjedhet, mint például a teljes neve, telefonszáma, e-mail címe, otthoni és
munkahelyi címe, valamint a hozzátartozók adatai.
9. COOKIE-K, PROFILÍROZÁS ÉS AUTOMATIZÁLÁS
Weboldalam felhasználóbarát működéséhez cookie-kat használok. Első alkalommal, amikor felkeresi
oldalamat, felugrik egy ablak, amely tájékoztatja Önt a cookie-k használatáról, és arról, hogy
továbblépve elfogadja, hogy a számítógépén cookie-kat helyezzek el. Ennek során egy cookie-t
helyezek el a gépén, így valahányszor felkeresi a weboldalt, ez a felugró ablak már nem fog megjelenni.
Automatikus profilírozást nem hajtok végre. Az ügyfelek korábbi óra- vagy termékválasztásai alapján
esetenként ellenőrzöm, hogy az illetőt milyen témakörök érdekelhetik.
Adatait külső ügynökségekkel nem osztom meg, és azokat nem adom el nekik. A haladó órák
előfeltételeinek ellenőrzése automatikusan történik.
10. HOL TÁROLOM AZ ADATAIT?
Adatainak tárolására egyszerre több rendszert is használok, hogy ezáltal teljesítsem a vevőkkel és
ügyfelekkel kötött szerződéses megállapodásaimat.
Az információkat általában felhőszolgáltatásokban és számítógépeken tárolom a lakóhelyem szerinti
országban, az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Ausztráliában.
11. HOGYAN VÉDEM AZ ADATAIT?
Az Access Consciousness dolgozói, vállalkozói és azok a külső ügynökségek, amelyekkel
együttműködöm, mind Titoktartási megállapodásokat írtak alá. Az adatvédelemmel ők is tisztában
vannak.
A tárolt adatokhoz a hozzáférésre jogosult felhasználók csak biztonságos, védett belépési pontokon
keresztül férhetnek hozzá.

