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I. Adatvédelmi elvek
A DPO Europe Kft. a „Jógabarlang” elnevezésű jógaterem üzemeltetője (a továbbiakban:
Jógabarlang vagy Adatkezelő) mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok
védelmét és minden intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Jógabarlang az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem más üzleti
célból nem adja át, és nem teszi hozzáférhetővé. A Jógabarlang adatfeldolgozót (könyvelőt)
vesz igénybe, a számviteli és adózási törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében.
Jelen Adatkezelési tájékoztatóval Adatkezelő biztosítani kívánja, hogy a működésével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti, valamint
európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Jógabarlang adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a foglalkozások
helyszínén, valamint az első kapcsolatfelvételkor adatkezelő azt megküldi E-mailben az
érintettek számára.
A Jógabarlang a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és lehetőségeihez mérten megtesz
minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja. A Jógabarlang adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.
A Jógabarlang adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen 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 szóló Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (továbbiakban GDPR vagy Rendelet).
A Jógabarlang a személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz
kötötten használja fel.
A Jógabarlang kötelezettséget vállal arra, hogy a Jógabarlang jógatermének látogatója bármely
személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű
közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról
és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.
Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő
célra való felhasználása merül fel, a Jógabarlang az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes,
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kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
II. Az adatkezelés jogalapja, célja és a kezelt adatok köre
A Jógabarlang az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás,
GDPR 6. cikk (1) a) pont). Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett
hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.
A Jógabarlang személyes adatot kizárólag a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezel.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok
felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes
adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél
elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és
ideig kezelhető. A Jógabarlang a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem
használja.
A Jógabarlang a személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:
1. Jógaórákra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, programokra való jelentkezés
adatkezelése
Az adatkezelés célja: A jelentkezővel történő kapcsolattartás lehetővé tétele, annak érdekében,
hogy a jelentkező az érintett jógaóráról, foglalkozásról, tanfolyamról, programról információt
kaphasson (pl. órarend változása, új programok) E-mail formájában. A levelezőlistáról az
érintett az E-mailre adott válaszban, vagy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken
iratkozhat le. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont). A
kezelt adatok köre: név, E-mail cím, telefonszám. Az adatok törlésének határideje: az érintett
adatainak törlésére azt követően kerül sor, hogy az érintett a levelezőlistáról leiratkozik. Az
érintett írásbeli kérelmére (az elektronikus úton elküldött kérelmet is beleértve) adatai a lehető
legrövidebb időn belül törlésre kerülnek.
2. Számla kiállításával kapcsolatos adatkezelés
a) A számla kiállításával kapcsolatos adatkezelést a hatályos adó- és számviteli
jogszabályok szerint végezzük, amely törvényen alapuló, kötelező adatkezelés, tehát az
adatkezelés jogalapja jogszabály előírása. A számla kiállításához magánszemély esetén szükség
van a természetes személy nevére és lakcímére, továbbá fel kell tüntetni a megvásárolt termék
vagy szolgáltatás megnevezését, mennyiségét, egységárát, a fizetés módját, a teljesítés és a
kiállítás dátumát, és a fizetési határidőt. A számlát a számviteli előírások szerint a kiállítását
követően 8 évig megőrizzük. Adatkezelő a számla további kezelésére, a számviteli- és adózási
kötelezettségek teljesítése érdekében könyvelőt bíz meg, aki ebben a minőségében
adatfeldolgozónak számít. Az adatfeldolgozóról bővebben lásd lejjebb: „Az adatok
továbbítása” c. fejezetet.
b) Elektronikusan kiállított számla esetén a Jógabarlang a Számlázz.hu online
számlázószoftvert használja. A Számlázz.hu e tevékenysége során adatfeldolgozónak minősül.
A számlázó szoftver használatakor minden a számlán kötelezően feltüntetendő adat bekerül
adatfeldolgozó rendszerébe: részletesen lásd az előző bekezdést (a. pont). Továbbá az
elektronikusan kiállított számla vevő számára történő eljuttatását Adatkezelő lehetőség szerint
a vevő elektronikus levélcímére juttatja el, amelynek céljából, amennyiben vevő E-mail címe
rendelkezésre áll szintén a Számlázz.hu rendszerét használja. Az adatfeldolgozó Számlázz.hu
adatait lásd lejjebb: „Az adatok továbbítása” c. fejezetben.
3. Jógabarlang honlapon (www.jogabarlang.hu) történő Cookie adatkezelés
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A Jógabarlang honlapot adatkezelő üzemelteti. A weboldalon személyes adatokat kezelő
cookie-kat (süti) nem alkalmazunk, nem használunk nyomon követő, marketing célú sütit, sem
analitikai sütit, és nem gyűjtünk statisztikai és látogatottsági adatokat. Amennyiben ez a
későbbiekben változna, abban az esetben a honlapon külön cookie kezelésről szóló adatkezelési
tájékoztatót tesz közzé adatkezelő, és a weboldalra történő következő látogatáskor az erről szóló
tájékoztató automatikusan láthatóvá válik, és annak elutasítására vagy elfogadására az
érintettnek lehetősége lesz.
4. A Jógabarlang honlapon, a „kapcsolat” menüben használt üzenetírás adatkezelése
A jogabarlang.hu weboldal látogatójának lehetősége van kapcsolatfelvételre a „kapcsolat”
menüben, üzenet írásával, amely során kezelt adatok: megszólítás, E-mail cím és telefonszám,
amely utóbbi választható, nem kötelező adat. A név – bármilyen megnevezés – a megszólítás
miatt, az E-mail cím pedig a válaszadás miatt un. „kötelező” mezők. Az adatkezelés célja az
érintett által feltett kérdésre válaszadás. Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel során
megadott adatokat csak a válaszadás idejéig kezeljük, a választ követően azokat töröljük, és a
továbbiakban semmilyen céllal nem használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja: az érintett
hozzájárulása, amelyet az üzenet elküldésével ad meg. Az Adatkezelési Tájékoztató az
üzenetküldés melletti linkről letölthető, és az üzenet csak a tájékoztató elfogadását követően
küldhető el. A levelezésre adatkezelő a Gmail levelező rendszerét használja. A Gmail levelezési
rendszere a Google csoporthoz tartozik. A Google adatvédelmi irányelvei és tájékoztatója az
alábbi linken olvasható:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu. A Gmail-re vonatkozó adatkezelési információkat
pedig a Google-termékek adatvédelmi útmutatóján belül találod:
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=hu
5. A Jógabarlang Facebook (továbbiakban: Fb.) oldalának adatkezelése
Az érintettnek lehetősége van önkéntes alapon adatkezelő Facebook oldalának követésére,
kedvelésére. Azonban a Fb. oldal beállítása nyilvános, tehát az oldalon megjelenő hírfolyam
megtekinthető az oldal követése nélkül is, sőt Fb. regisztráció nélkül is. A Fb. oldal
kedvelésének előnye, hogy az érintett az adott Fb. oldalra vonatkozó értesítési beállítástól
függően külön értesítést kap a Fb-tól a kedvelt, követett oldalon megjelenő hírekről,
eseményekről, változásokról. Adatkezelő a Fb. oldal követőinek adatait nem gyűjti, a
látogatottságot kizárólag a Fb. által biztosított anonim módon elemzi, a kedvelők személyes
oldalának, profiljának adatait nem rögzíti. Az érintett a Fb. oldal követését, kedvelését bármikor
visszavonhatja, amelyről adatkezelő nem kap értesítést, arról nem lesz tudomása, hogy ki vonta
vissza az oldal követését. A Fb. oldal kedvelésével vagy követésével az érintett személy a
Jógabarlangra vonatkozó értesítéseket kaphat a Fb. oldal értesítési beállításaitól függően,
valamint fizetett Fb. hirdetés jelenhet meg az oldalán – bár jellemzően az ilyen hirdetésekből
Jógabarlang kizárja az oldal kedvelőit, mert a hirdetések célja az oldal és a Jógabarlang
ismertségének növelése. A Fb. a fizetett hirdetéseket elsősorban az adott terület felé érdeklődést
mutató érintettek számára jeleníti meg, tehát nem kifejezetten a hirdetést feladó Fb. oldal
követőinek. Az érintett a Fb. oldal kedvelését bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a már
nem követett Fb. oldaltól nem fog értesítést kapni a változásokról, eseményekről. A Facebook
adatkezelési szabályairól a következő linken tájékozódhatsz:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
6. A Google és Youtube fizetett hirdetések adatkezelése
Adatkezelő esetenként Google vagy Youtube hirdetéseket vásárol, amelyeket a fenti
szolgáltatók üzemeltetnek és a hirdetések működését is ők szabályozzák, vagyis az általuk
meghatározott módszerrel választják ki, hogy melyik felhasználónál jelennek meg a hirdetések.
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Az érintett a fenti szolgáltatások igénybe vétele során kaphat ilyen hirdetést véletlenszerűen
vagy akkor, ha a hirdetésben található tartalomnak megfelelő – jellemzően jógával foglalkozó
- webodalakat látogatott, vagy ilyen kereséseket indított a böngészőben, és a böngésző
beállításai (cookie-k) lehetővé teszik a kommunikációt az érintett által használt elektronikus
eszköz és a szolgáltató (Google és Youtube) szervere között. Ez a folyamat a Jógabarlang
ráhatásától független. Az érintett a cookie beállítását szabályozhatja minden szolgáltatónál
külön, és általában is. A Google és a Youtube adatkezelési irányelveit az alábbiakban
olvashatod:
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://support.google.com/youtube/topic/2803240?
Arról, hogyan használja a Google a cookie-kat (süti), az alábbiakban olvashatsz:
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
III. Az adatok továbbítása és az Adatfeldolgozó
A Jógabarlang az általa kezelt adatokat harmadik félnek sem kereskedelmi, sem egyéb célból
nem adja át, nem továbbítja és azt nem teszi hozzáférhetővé. A Jógabarlang adatfeldolgozót
(könyvelő) vesz igénybe a könyvelési, számviteli, adózási jogszabályi kötelezettségek
teljesítése érdekében. Adatfeldolgozók adatait az alábbiakban olvashatod:
1) Adatfeldolgozó (könyvelés) adatai:
Név:
Bezdán Tímea, egyéni vállalkozó
Székhely:
1157 Budapest, Zsókavár u. 12.
Elérhetőség: E-mail: timeabezdan(kukac)gmail(pont)com, Telefonszám: 30 274 9804
2) Adatfeldolgozó (számla elektronikus kiállítása) adatai:
Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu, web elérhetősége: www.szamlazz.hu
Cég neve:
KBOSS.hu Kft.
Cég adószáma:
13421739-2-41
Email:
info(kukac)szamlazz(pont)hu
Telefonszám (automata tájékoztatás): 30 35 44 789
A Számlázz.hu adatkezeléséről az alábbi linken olvashatsz: www.szamlazz.hu/adatvedelem
IV. A személyes adatok tárolásának módja
A Jógabarlang üzemeltetője a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (integritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A Jógabarlang üzemeltetője az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Jógabarlang üzemeltetője a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki,
szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának
védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely
a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget
jelentene.
A Jógabarlang üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi
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a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az
ezzel kapcsolatos eszközök.
A Jógabarlang üzemeltetője olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
V. Az érintettek jogai
A Jógabarlang biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát,
különösen az alábbiak szerint:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását,
élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van,
jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon
(az érintett hozzáféréshez való joga):
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- az adatforrásokra vonatkozó információ;
- az automatizált döntéshozatal ténye.
A Jógabarlang az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére
rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a Jógabarlang elsősorban
elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb
egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését (helyesbítés joga).
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat (törléshez
való jog):
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
kínálásával kapcsolatosan került sor.
5

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi
(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az érintett kérésére a Jógabarlang korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül (az adatkezelés korlátozásához való jog):
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozáshoz való jog).
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (tiltakozás joga). Tiltakozás esetén az
adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű
jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja (visszavonás joga). A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
VI. Eljárási szabályok
A Jógabarlang indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem
nyomán hozott intézkedésekről.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, akkor késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett
kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az
adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés
meghozatalával járó adminisztratív költségekre:
a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének
eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az
adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az
esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a
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jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy
ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó
érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott
károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a
teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
VII. Jogérvényesítési lehetőségek
1. Javasoljuk, hogy az érintett annak érdekében, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseire,
illetve észrevételeire minél hamarabb választ kapjon, vagy esetleges panaszát gyorsan és
hatékonyan orvosoljuk, a megkeresését a jogabarlang(kukac)gmail(pont)com email címre
küldje meg adatkezelő számára.
2. Bírósághoz fordulás joga: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
3. Adatvédelmi hatósági eljárás: az érintett panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál élhet. A hatóság elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
levelezési címe: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: 06 1 391 1400, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu.
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