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Szerzői jogok oltalma
Ez a dokumentum olyan hivatalos, a Mysore-M Kft-t, partnereit illetve ügyfeleit érintő, üzleti titoknak
minősülő információkat tartalmaz, amelyeknek harmadik féllel történő megosztása, kizárólag a Mysore-M
Kft és partnerei jóváhagyásával történhet meg.
Székhely: 5900 Orosháza, Szív u. 18/A
www.mysore-m.hu
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Különös tekintettel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 –es számú
rendeletére, ezen tájékoztató részletezi a Mysore-M Kft. adatkezelési mechanizmusát, az
átláthatóság, a követhetőség érdekében, a jogszabályi követelmények betartásával.
Figyelembe véve a fent említett rendelet széleskörű felhasználási körét, a tájékoztató
javaslattételi alapon készült amelynek lényege, hogy a vállalat tagjai a viselt pozícióktól
függetlenül, szabadon véleményezhetnek, módosítást javasolhatnak a tájékoztató tartalmi
összetevőivel kapcsolatban, bármikor szóban avagy írásban, vagy bármilyen elektronikus
formában.

I.

Adatkezelésünk lehetséges jogalapjai :

-

Az aláírásokkal hitelesített munkaszerződések kapcsán, elsődleges jogalapunk a közös
együttműködés, amely a jelenleg hatályos jogszabályok betartásával, személyes
adatok megadásával jár.

-

Jogi kötelezettség teljesítése kapcsán, a vállalat a számviteli törvény betartása
alapján tárolja alapbizonylatait, mérleget, főkönyvi kivonatokat maximum 10 évig. A
bér és munkaügyi nyilvántartásokat azt követően is megőrzi.

-

Hozzájárulás alapján, amikor az adat alanya hozzájárul azon adat regisztrációjához,
amely lehetővé teszi a vállalattal való kapcsolatfelvételt, pl. jógaórára történő
jelentkezés, egy hanganyag letöltése avagy videóanyag megosztása kapcsán. Ezen
jogalap szerinti adatok felülvizsgálatra kerülnek az adat alanyának kérésétől számítva
48 órán belül. A kérés tartalmától függően, az alany adatait töröljük rendszerünkből,
avagy felvesszük a kapcsolatot a további együttműködés jegyében.

II.

Adatkezelésünk hozzáférhetősége :

-

Az adatok kezelőjének elérhetősége :
Mysore-M Korlátolt Felelősségű Társaság
Adószám: 26303901-2-04
Székhely: 5900 Orosháza, Szív u. 18/A
E-mail: info@mysore-m.hu
Telefon: +36 30 270 4451

-

Az adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás érdekében, kérdés esetén,
módosításra, helyesbítésre, törlésre való igény kapcsán a Mysore-M Kft. a fenti
elérhetőségek bármelyikén elérhető.

-2-

-

III.

-

-

-

IV.

-

Panasz esetén : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
ugyfelszolgalat@naih.hu

Személyes adatok kezelése a gyakorlatban : (Munkaszerződések, könyvelés
tekintetében)
A Mysore-M Kft. alapvetően önszerveződő jelleggel működik. Minden résztvevő tag
saját személyes felelősséggel tartozik a számítógépén található adatokkal
kapcsolatosan, a számítógépeket felhasználónév/jelszó párossal védjük, a jelszavakat
időszakosan (átlagosan 3 havonta) megváltoztatjuk.
A munkavállalással kapcsolatos szerződések, egyéb a munkavállalókra vonatkozó
iratok papír alapú tárolása a székhelyen külön mappában történik. A kényelmesebb
elérhetőség kedvéért digitális formában is tárolódnak ugyanezen adatok egy
„virtuális doboz”-ban, ún. felhőtárhelyen, felhőszolgáltatás keretein belül. Ehhez a
tárhelyhez minden munkavállaló jogosultságot kap, ahol sikeres belépést követően
szabadon az összes rá vonatkozó adat elérhetővé válik számára. Ezek az adatok
jellemzően egyszerű FTP (file transfer protocol) segítségével elérhetőek, a belépést
követően lehetőség nyílik a letöltésre. Ugyanakkor a letöltött személyes
dokumentumcsomagot titkosított formátumban tároljuk. Annak kicsomagolásához
egy, kizárólag az adott adat alany által ismert jelszó szükséges, amely előzetesen
leegyeztetésre került a Mysore-M Kft-vel.
A vállalat összes tevékenységével kapcsolatos könyvelési adat, jelszóval titkosított,
becsomagolt formátumban kerül átadásra (szintén FTP belépést követően) a MysoreM Kft. könyvelője részére. Az adatok letöltése ill. feltöltése tehát egy kettős,
egyenként legalább 8 karakterszámú jelszóvédelemmel ellátott metódus
biztosításával történik.

Személyes adatok kezelése a gyakorlatban : (Partnerekkel kötött szerződések
tekintetében)

A vállalati partnerekkel kapcsolatos szerződések, vonatkozó iratok papír alapú
tárolása a székhelyen külön mappában történik. A kényelmesebb elérhetőség
kedvéért digitális formában is tárolódnak ugyanezen adatok a korábban említett
felhőtárhelyen, felhőszolgáltatás keretein belül. Ehhez a tárhelyhez minden partner
olvasási jogosultságot kap, ahol sikeres belépést követően szabadon az összes rá
vonatkozó adat elérhetővé válik számára. A hozzáférést HTTPS alapú, előre
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egyeztetett legalább 8 karaktert tartalmazó jelszóval ellátott, biztonságos megoldás
keretén belül biztosítjuk.

V.

Hozzájárulás alapján regisztrált személyes adatok kezelése a mysore-m.hu-n :

-

Hozzájárulás alapján történő regisztráció esetében, név illetve e-mail cím megadása
szükséges lehet a Mysore-M Kft. hivatalos honlapján, a mysore-m.hu - n. Ezen adatok
a felhőtárhelyen tárolódnak, amelyekhez kizárólag a vállalat tulajdonosi köre fér
hozzá, biztonságos adatkapcsolaton, (HTTPS), titkosított fájlok feltöltésén, letöltésén
keresztül. A hozzájárulás megadásával a személyes adat rendelkezésre bocsátója a
Mysore-M Kft. ügyfelévé válik, ezáltal a korábban említett elérhetőségeken bármikor
lehetősége van jelezni kapcsolatfelvételi igényét, módosítást, törlést, észrevételt
kezdeményezni.

VI.
-

-

VII.

Hozzájárulás alapján regisztrált személyes adatok kezelése a szattvajoga.hu-n :
Hozzájárulás alapján történő regisztráció esetében név, e-mail cím, telefonszám
megadása szükséges a szattvajoga.hu honlapon, amely a jógaórákra történő
bejelentkezést szolgálja. Ezen adatok elektronikus formában felhőtárhelyen
tárolódnak, amelyekhez kizárólag a vállalat tulajdonosi köre fér hozzá, biztonságos
adatkapcsolaton, (HTTPS), titkosított fájlok feltöltésén, letöltésén keresztül. A
hozzájárulás megadásával a személyes adat rendelkezésre bocsájtója a Mysore-M Kft.
ügyfelévé válik, ezáltal a korábban említett elérhetőségeken bármikor lehetősége van
jelezni kapcsolatfelvételi igényét, módosítást, törlést, észrevételt kezdeményezni.
A jógázó ügyfelek bejelentkezés kapcsán megadott személyes adatait a Mysore-M Kft
felhasználja a szattva jógastúdió tevékenységeivel kapcsolatban értesítésre,
kölcsönös egyeztetésre.

Hozzájárulás alapján regisztrált adatok kezelése a Szattva Jógastúdióban az első
személyes találkozó alkalmával:
Az első találkozás alkalmával, hozzájárulás alapján történő regisztráció esetében, név,
születési idő, e-mail cím, telefonszám, egészségügyi állapot megadása szükséges a
Szattva Jógastúdió által összeállított nyomtatott nyilatkozaton, amely információk a
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-

későbbi jógaórákon történő teljeskörű részvételt szolgálják, kiemelt figyelemmel a
jógázó egészségügyi állapotára. Ezen adatok elektronikus formában felhőtárhelyen is
tárolódnak, amelyekhez kizárólag a vállalat tulajdonosi köre fér hozzá, biztonságos
adatkapcsolaton, (HTTPS), titkosított fájlok feltöltésén, letöltésén keresztül. A
hozzájárulás megadásával a személyes adat rendelkezésre bocsájtója a Mysore-M Kft.
ügyfelévé válik, ezáltal a korábban említett elérhetőségeken bármikor lehetősége van
jelezni kapcsolatfelvételi igényét, módosítást, törlést, észrevételt kezdeményezni.
A jógázó ügyfelek bejelentkezés kapcsán megadott személyes adatait a Mysore-M Kft
felhasználja a szattva jógastúdió tevékenységeivel kapcsolatban értesítésre,
kölcsönös egyeztetésre.

Ezen adatvédelmi tájékoztató elérhető a szattvajoga.hu/Adatvédelem menüpont alatt és
bármikor szabadon letölthető.

Copyright, Mysore-M Kft.
2018 mysore-m.hu
All rights reserved.
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