A Csákvári Eszter adatkezelési szabályzata
Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Neve: Csákvári Eszter
Székhel y: Ta tabánya , Dr. Vi tális I. u. 42. 3/1
Email cím: csakva rieszter@gmail .com
Honlap: www.csakva rieszter.com
Telefonszá m: 70/944-4630
Ada tvédelmi nyil vánta rtási s zámai : NAIH-113438/2017
(a továbbiakban a z Adatkezelő)
Jelen adatkezelési tá jékoztató időbeli hatál ya 2018. má jus 25-től vissza vonásig ta rt.

Tájékoztató tartalma és célja
A jelen ada tkezelési s zabál yzat és tá jékozta tó (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja , hogy a z Adatkezel ő az ál tala üzemeltetett
www.csakva rieszter.com címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhas ználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön vagy
Jelentkező) s zemél yes ada tait hogyan és mi re gyűjti , használ ja fel és hogyan védi . A jelen Ada tkezelési Tájékozta tó csak természetes személyek
személ yes adatainak kezelésére terjed ki .
Az Adatkezelési Tá jékozta tó megha tá rozza : a z ada tkezelő személ yét,
•

az Ön Ada tkezelő ál tal kezel t személ yes ada tainak körét, a z adatok kezelésének jogalapjá t,

•

az ada tkezelés módjá t (ide értve az Ada tkezelő általi hozzá férés t, illetve a harmadik személ yeknek történő ada ttová bbítást és
á tadást is),

•

az ada tkezelés cél já t, a z ada tkezelés idejét, továbbá

•

az ada tvédelem és a z ada tbi ztonság követelményeit

•

és a Felhas ználói jogérvényes ítés módjai t.

A jelen Adatkezelési Tá jékozta tó magya r nyel ven íródott.

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok
•

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a termés zetes személ yeknek a s zemél yes adatok
kezelése tekintetében történő védel méről és a z il yen ada tok s zabad á ramlásáról , valamint a 95/46/EK rendelet ha tál yon kívül hel yezéséről
(Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) - jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik

•

Informá ciós önrendelkezési jogról és a z informá ciós zabadságról szól ó 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)

•

2001. évi CVIII. törvény a z elektronikus kereskedelmi szol gálta tások, valamint a z informá ciós tá rsadalommal összefüggő s zolgál ta tások
egyes kérdései ről („Eker törvény")

Módosítás

Az Ada tkezelő a jelen Ada tkezelési Tá jékozta tót egyoldalúan módosíthatja . A módosítás előtt azonban tá jékozta tja Önt a módos ításról úgy, hogy
hi rdetmény formá jában a Weboldalon közzéteszi a módosított Ada tkezelési Tá jékozta tót legkésőbb annak ha tál ybalépése előtti ötödik (5.) napon,
illetve a hírlevél re jelentkezetteknek a megadott email címére is elküldi. Önnek ahhoz, hogy a módosítás ról tudomást szerezzen és á t tudja teki nteni
azt, rendelkeznie kell internet hozzáféréssel és a Weboldal t, illetve a megadott email pos taládájá t rends zeresen ellenőri znie kell .

Felhasználók köre, kiskorú felhasználók
A Felhasználó a Weboldalon technikailag nem regisztrálha t. A Weboldalon Ön hírlevél s zol gálta tás ra i ra tkozha t fel va gy eseményre jelentkezhet a z
Ada tkezelőtől (a továbbiakban a Megrendelés).
Nem aktív Felhasználó: Ha Ön a Weboldalon böngés zik, Jelentkezés nélkül , a z Ön személ yes ada tainak a kezelésére is a jelen Ada tkezelési
Tájékozta tó rendelkezései vonatkoznak.
A jelen ada tkezelési tá jékozta tó vona tkozi k a papír alapon, emailben va gy egyéb módon jelentkezést leadókra is .
Speciális szabályok a Jelentkezés teljesítéséhez:
•

Önnek a Jelentkezés során a szükséges ada tokat meg kell adnia és

•

ki kell jelentenie, hogy elol vasta , megismerte és megértette a jelen Ada tkezelési Tá jékoztatót, továbbá
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•
•

ma gá ra nézve kötelezőnek kell el fogadta el a Weboldal ÁSZF-jét
Megrendelést csak a kkor tud leadni , ha Ön má r betöl tötte a 18. életévét.

Kiskorú felhasználókra vonatkozó speciális rendelkezések:

Kiskorúaknak: Ha szeretnél Jelentkezni, akkor a szüleidet kérd meg, hogy segítsenek neked. Ha 16 év alatti kiskorú vagy,
akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat megadod
a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl.
nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. Kérd meg arra is a szülődet, hogy az
alábbi, szülőknek szóló sorokat olvassa el.
Szülőknek:
Jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadása,
Eseményre történő Jelentkezés: Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (va gy cselekvőképességet teljesen vagy
rés zlegesen korlá tozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem Jelentkezhet eseményre a Weboldalon, illetve a jelen
Ada tkezelési Tá jékozta tót sem tudja elfogadni önállóan. Mi nd a Jelentkezéshez, mind pedig a jelen Ada tkezelési Tájékozta tó elfogadásához
a szül ői felügyeletet gyakorl ó személ y va gy törvényes képviselő (általában a szül ője) belegyezése vagy jóváha gyása is szükséges . A jelen
sza kasz vonatkozik a cselekvőképességet a személ yes a datok kezelése teki ntetében korlátozó gondnokság alatt állókra is.
A fentiek miatt, ha a gyermek a 18. életévét még nem töltötte be va gy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes , de a 14. életévét már betöltötte,
akkor a Weboldal használatához a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személynek vagy törvényes képviselőjének az előzetes
beleegyezése, illetve jóváhagyása szükséges. A jóváhagyás a gyermek felhasználói tevékenységéért történő teljes felelősségvállalás t is ma gában
foglalja . A jóváhagyást az Adatkezelőnek kell elküldeni a jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek egyikére.
Amennyiben a gyermek 14 év alatti kiskorú, va gy cselekvőképességet teljesen korlá tozó gondnoksá g alatt áll, úgy a Weboldalt önállóan nem
használhatja - a nevében törvényes képviselője (általában a s zülője) Jelentkezhet, és használha tja a Webol dalt és a Felhasználói tevékenységért is ő
vállalja a felelősséget.

Mit jelent, ha Ön elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót
Amennyiben Ön használja a Weboldalt, ezzel megerősíti, hogy teljes körűen elolvasta, tartalmában megismerte és megértette a jelen
Adatkezelési Tájékoztatót.
Amikor Ön úgy dönt, hogy Weboldali Jelentkezésnél (kapcsolati űrlap) bepipálja a vonatkozó felületet az Adatkezelési Tájékoztató elolvasását,
tartalma megismerését megerősítő szövegnél, ezzel Ön elfogadja az Adatkezelőnek a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelését. Az
Adatkezelési Tájékoztató elfogadása a küldés (rá kattint a ,E-mail küldése' gombra) előfeltétele, különben nem tudja a kért szolgál ta tást
megrendelni .
Amennyi ben Ön nem ért egyet a fentiekkel, ne pipálja ki a vona tkozó felületeket és ne használ ja a Weboldal t!

Adatkezelések
Adatkezeléseink: Az alábbiakban a rról ol vasha t, hogy mi kor kérünk el va gy gyűjtünk Öntől személ yes ada toka t és azoka t meddig és hogyan kezel jük.
A Felhasználók s zemél yes ada tainak a védel mével kapcsola tos előírások kizá rólag a termés zetes személ yekre („ma gánszemél yekre") vonatkoznak,
mert il yenek ki zá rólag vel ük kapcsolatban értelmezhetőek, ezért jelen Ada tkezelési Tá jékozta tó ki zá rólag természetes s zemél yek személ yes
ada tainak kezelésére terjed ki .

A Jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük: a Weboldalon közzétett események i ránt érdeklődőknek, akik a weboldal kapcsolati űrlapján vagy más módon
(papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) eseményre történő Jelentkezés t ad le.

Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):
- biztosíthassuk az i gényel t rendezvényekre történő belépés t
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Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:
Ezen adatok megadása a Jelentkezés mini mális előfel tétele, ezért kötelező ezek megadása . Amennyiben nem a dja meg az ada tokat, nem
tudjuk Jelentkezését feldol gozni .
Jelentkezők adatainak törlése:
A Jelentkezői jogviszony fennállása alatt bármikor i ngyenesen lehetséges a csakva rieszter@gmail .com email címre írott kérelemmel , va gy
a jelen Ada tkezelési Tá jékozta tó 1. pontjában fel tüntetett elérhetőségein az Ada tkezelőnek.
Milyen adatokat kezelünk
Jelentkezésnél:

Mi alapján kezeljük ezeket az

Meddig kezeljük ezeket az

Kinek adjuk át

adatokat (jogalap):

adatokat (időtartam):

ezeket az
adatokat
(adatátadás,
továbbítás):

- név
- e-mail cím
- telefons zám
- mel yik település ről érkezett
- foglalkozás
- honnan értesült a z eseményről

Az ada tkezelés az Önnel a
Weboldal használa tá ra és a
Szolgál tatások
igénybevételére kötött
Általános Szerződési
Feltételek/eseményre történő
jelentkezés teljesítéséhez
szükséges, va gy
az Ál talános Szerződési
Fel tételek /Megrendelés
megkötését megelőzően az
Ön kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges
(Ál talános ada tvédel mi
rendelet 6. cikk (1) b) pontja).
Az ada tok kezelésének
jogalapja az Ada tkezelőre
vona tkozó jogi kötelezettség
tel jesítése a szá mvi tel ről szóló
2000. évi C. törvény 169. §
(1)-(2) bekezdései alapján
(Ál talános ada tvédel mi
rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Az ada tkezelés időta rtama a
Törlés kérésétől
szá mított öt (5) év, tekintettel
a rra , hogy a Szolgál ta tás
megs zűnését követően ennyi
időn belül merülhet fel a z
Ada tkezelőnek, ha rmadik
személ ynek a Felhasználóval
va gy a Felhasználó
tevékenysége mia tt a z
Ada tkezelővel s zembeni
polgá ri jogi igénye. Számlázott
szolgál tatással rendelkező
Jelentkezés esetén a z utolsó számla
kiállítás tól számított 8
év.

A Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük: a Weboldalon közzétett ta rtalmak i ránt érdeklődőknek, akik a weboldal hírlevél felira tkozó űrlapján vagy más
módon (papír alapon, emailben, telefonon, egyéb módon) a hírlevél listá ra való felira tkozási i gényt ad le.
Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):
- biztosíthassuk az i gényel t tájokozta tás t
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:
Ezen adatok megadása a Jelentkezés mini mális előfel tétele, ezért kötelező ezek megadása . Amennyiben nem a dja meg az ada tokat, nem
tudjuk Jelentkezését feldol gozni .
Jelentkezők adatainak törlése:
A Jelentkezői jogviszony fennállása alatt bármikor i ngyenesen lehetséges a csakva rieszter@gmail .com email címre írott kérelemmel , va gy
a jelen Ada tkezelési Tá jékozta tó 1. pontjában fel tüntetett elérhetőségein az Ada tkezelőnek.
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Milyen adatokat kezelünk
Jelentkezésnél:

Mi alapján kezeljük ezeket az
adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket az
adatokat (időtartam):

- név
- e-mail cím

Kérelem, feli ra tkozás .

Vissza vonásig

Kinek adjuk át
ezeket az adatokat

Ön a weboldal hírlevél feli ra tkozó
űrlapján va gy más módon (papír
alapon, emailben, telefonon,
egyéb módon) a hírlevél listá ra
való felira tkozási igényt ad le

Panaszkezeléshez, reklamációhoz, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés:
Kinek az adatait kezeljük: Panaszt benyújtó, vagy ügyféls zolgála tot igénybe vevő incidens t bejelentő, alterna tív vi ta rendezési
fórumot i génybe vevő Felhasználók
Miért kezeljük ezeket az adatokat (adatkezelési cél):
az Ön és megrendelésének, jelentkezésének ügyének beazonos ítása, a panas zok, ügyek ki vi zsgálása, megoldása és a kapcsol ódó
el já rások céljából
Mi történik, ha nem adja meg az adatokat:
az ada tok megadása jogszabál yi kötelezettségen alapul , a zok megadása kötelező a panasz fel vételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket
az ada toka t, nem tudjuk fel venni a panaszá t, va gy a z ügyét intézni.
Adatok törlésének módja: Ezeknek az ada toknak a törlése a törvényi hatá ridő lejá rtá val a utoma tikus, a ha tá ridő lejá rta előtt pedi g
nem lehetséges .

Milyen adatokat
kezelünk:
A panasz, reklamáci ó
benyújtójána k
- Neve
- E-mail címe

Mi alapján kezeljük ezeket az
adatokat (jogalap):

Meddig kezeljük ezeket
az adatokat
(időtartam):

Panaszok: Az ada tok kezelésének
jogalapja az Ada tkezelőre vona tkozó
jogi kötelezettség teljes ítése a
Fogyasztóvédelemről s zóló 1997. évi
CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése
alapján.

Panaszok, reklamáci ók esetén:
a panasz ügyintézés
megkezdésétől s zámított 5
évi g (jogsza bályi ha tá ridő).

Kinek adjuk át ezeket az
adatokat (adatátadás,
továbbítás)?

Egyéb aktivitások a Weboldalon: A Weboldalon az Ada tkezelő bizonyos akti vi tásokhoz a Felhasználók egyéb s zemél yes ada tát is kérheti (pl .
nyereményjá tékokhoz, promóciókhoz), azonban ezek megadása önkéntes, az Ada tkezelő az adatkezelésről eseti tájékozta tó formá jában
tá jékozta tja a Felhasználóka t, és a megadott személ yes ada tot csak a megjelöl t cél ra, adott akti vi táshoz kapcsolódóa n és az ahhoz szükséges
időta rta mban használja fel . Ezekre a z ada tkezelésekre is egyebekben a jelen Ada tkezelési Tájékozta tó az i rányadó.
Közösségi vagy más megosztó weboldalak: Amennyiben a Felhas ználó hozzá já rul önkéntesen megadott a datainak egyéb weboldalakon való
megosztásához is , a zzal egyúttal tudomásul ves zi , hogy az egyéb weboldalakra a zok sa ját ada tvédel mi s zabál yza tai vona tkoznak, amel yekkel
ka pcsolatba n a z Adatkezelőt felelősség nem terheli.

Az adatokhoz való hozzáférés, adatbiztonsági intézkedések
Az Ada tkezelő az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtes z annak érdekében, hogy gondoskodjon
az ada tok biztonságá ról , megteszi továbbá azoka t a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azoka t a z el járási
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szabál yoka t, amel yek az Általános adatvédelmi rendelet, va lamint a z egyéb ada t- és ti tokvédelmi szabál yok érvényre juttatásához
szükségesek.
Az Adatkezelő a megfelelő s zintű ada tbiztonságot a következő módon ga rantál ja :
Il yenek többek között, de nem ki zá rólagosan (i) bi ztonsá gos technikai környezetben tá roljuk a Felhasználó ada tait, azoka t a nyil vánosság
szá má ra nem tesszük elérhetővé (ii) TLS ti tkosított ada tá tvi tel t has ználunk. (iii) a z ada tok kezelésénél https protokollt használ az Ada tkezelő,
így ti tkos ított kapcs olaton keres ztül kommunikál a Felhasználó és s zerver; (i v) a s zemél yes ada tokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személ yek ki zá rólag az a datkezel ő utasításának megfelelően kezelhetik a személ yes ada toka t; (v) fi zikailag a z ada tkezelő biztonságos
szá mítógépén történik az ada tkezelés.
Adatokkal kapcsolatos incidens: Amennyiben a z Ön ada tai val kapcsola tos incidens történik, a z Ada tkezelő a tudomásszerzés utá n mindent megtes z
a kockáza tok csökkentése érdekében. Amennyiben a z Ön ada tai val kapcsolatos ol ya n esemény történik, ami az Ada tkezelő (vagy a z ada tfeldol gozója)
ál tal megtett védelmi intézkedések ellenére val ószínűs íthetően magas kocká zattal já r az Ön jogaira és szabadságai ra nézve, erről az eseményről
késedelem nélkül ingyenesen tájékozta tjuk Önt és a z illetékes ha tóságot.
Linkek: Az Ada tkezelő Weboldalán utalás, link található más s zolgál ta tók ál tal fennta rtott oldalakra (ideértve a bejelentkezési , megosztási
lehetőségre muta tó gomboka t, logókat is), ahol a z Ada tkezelő semmil yen befol yással nem bír a személ yes ada tok kezelésével kapcsola tos
gyakorlatra . Felhívjuk a Felhasználók figyelmét, hogy ha il yen linkekre ka ttintanak, más szol gálta tók oldalaira kerülhetnek á t. Il yen esetekben
ja vasoljuk, hogy mindenképpen ol vassák el ezeknek a z oldalakna k a has ználatá ra érvényes adatkezelési szabál yoka t. Jelen Ada tkezelési Tájékozta tó
csak a z Ada tkezelő által üzemel tetett Weboldal ra érvényes . Amennyiben bá rmil yen ada tá t a Felhasználó külső weboldalon módosítja , törli , a z nem
fogja érinteni az Ada tkezelő ál tali adatkezelést, az il yen módosításoka t a Webol dalon is el kell végeznie.

Adattovábbítás
Nem történik adattovábbítás.

Profilalkotás
Google Analytics: A Weboldal lá toga tottsági adatai t a Google, Inc. („Google") ál tal nyújtott Google Anali tika („Google Anal ytics ") webanali tikai
szolgál tatás igénybevételével méri a z Adatkezelő. A Google Anal ytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Anal yti cs-ügyfelek
webhel yein tapasztal t felhas ználói intera kciókról. A Google Anal yti cs Hi rdetési funkciói a Google-hi rdetési cookie-k segítségével a kti válhatók—
például a rema rketi ng - a Google Displa y Hálóza t ol yan termékei re vonatkozóan, mint például a z AdWords . Minden s zámítógép és es zköz, amel y a z
internethez kapcsolódi k, egyedi szá mot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen s zámoka t orszá gok s zerinti blokkokban osztjá k
ki , egy IP-cím gyakran felhasználha tó annak a z orszá gnak, államnak/megyének és vá rosnak az azonos ítására , ahonnan a szá mítógép a z internetre
ka pcsolódik. Mi vel az internet működési el ve miatt a webhel yek IP-címeket használnak, ezért a webhel yek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik
IP-címét még abban a z esetben is , ha nem használják a Google Anal yti cs s zolgál ta tást. A Google Anal yti cs a zonban csak a zért gyűjti a webhely
felhasználóinak a z IP-címét, hogy megóvja a s zol gálta tás bi ztonságát, illetve hogy a webhel ytulajdonosok képet alkothassanak a rról, hogy látoga tóik
a világ mel y tá já ról érkeznek (ezt „IP s zerinti földra jzihel ymeghatá rozásnak" is nevezik). A Google a z ada toka t a ha gyományos fá jlrends zerek va gy
ada tbá zisok hel yett teljes ítményre optimalizál t, kódolt formá tumban tá rol ja. Az adatoka t a hozzá férés megnehezítése és a redundancia miatt több
fi zikai és logikai köteten os ztja el , hogy így elejét vegye az ada tokkal való visszaélésnek. A Google alkalma zásai több hel yre elosztott környezetben
futna k. Az egyes ügyfelek ada tait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve ta rtja , hanem a Google öss zes ügyfelének ada tai t (ügyfelek,
vállalkozások, sőt a Google sa ját ada tait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google ada tközpontjaiban elhel yezett, megos ztott
infrastruktúrában szétos ztva tá rol ja. A Google ada tvédelmi el vei ről bővebb információ i tt ol vasha tó:
https ://poli cies .google.com/pri va cy?hl=hu.Lehetősége van a rra is, hogy lei ra tkozzon a Google Anal yti cs nyomon követéséről a jövőben, amennyiben
letöl ti a Google Anal yti cs Opt-out Browser Addon alkalma zást és a zt telepíti a jelenlegi böngés zőjéhez: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Bővebben: https ://support.google.com/a nalyti cs /answer/6004245?hl =hu

Weboldalon használt sütik
SZÜKSÉGES SÜTIK
Alapvetően ahhoz szükségesek, hogy a z oldalak jól működjenek, lehetővé teszi k Önnek, hogy mozogjon webhel yeinken és használ ja a különböző
funkcióka t. Ezek a sütik nem azonos ítanak egyénileg.
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TELJESÍTMÉNYMÉRÉSRE ÉS ELEMZÉSRE HASZNÁLT SÜTIK
Segítenek megérteni , hogy a lá toga tók hogyan lépnek kapcsolatba webhel yeinkkel azál tal, hogy i nformá ciót szolgál tatnak a meglá toga tott hel yekről .
Ez segít nekünk a webhel yeink teljes ítményének ja vításában, illetve hi rdetéseink optimalizálásában. Például az anali tikai sütik segítségével kapunk
informá ciót a rról , hogy a lá toga tók mennyi időt töltenek az oldalon, hogyan használjak annak egyes funkci óit, és bá rmel y problémá ról , a mi vel
találkoztak, mint például a hibaüzenetek. A konverziós süti k segítségével mérni tudjuk a zt, a mikor valaki ráka ttintott egy hi rdetés re, majd később a
hi rdetett webol dalra látoga tott és ott valamil yen előre megadott műveletet végzett el . A konverziós süti ket nem használjuk a hi rdetések célzásához,
ezenkívül csak korlá tozott ideig tá rol ja őket rendszer. Ezek a sütik a z ada toka t összesítve és névtelenül gyűjtik, nem a zonosítanak egyénileg, és a
lá togató s zemél yéhez közvetve köthető informá ciókat (pl . IP-cím) sem gyűjtenek.
SÜTIK LETILTÁSA
Amennyiben a Felhas ználó nem szeretné, hogy il yen azonos ító jel kerül jön a számítógépére, módja van a böngés zőjét úgy beállítani , hogy az ne
engedje meg az egyedei azonos ító jel elhel yezését, va gy csak bi zonyos egyedi a zonosítók elhel yezését engedje meg, il yen esetben azonban
lehetséges , hogy egyes Szol gálta tásoka t nem, va gy nem ol yan formában ér ma jd el a Felhasználó, mintha engedél yezte volna az a zonos ítók
elhel yezését.

Felhasználók jogai, jogérvényesítési lehetőségek
Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban (alább részletesen kifejtve egyenként):
S

hozzá férhet az általunk kezel t ada taihoz

S

hel yesbítés t kérhet

S

kérheti a z adatai törlését

S

az ada tkezelés korlá tozását

S

hordozhatja az általunk kezel t ada toka t

S

til takozha t az ada tok kezelése ellen

Az Ada tkezelő indokolatlan késedelem nél kül , de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől szá mított egy hónapon belül tá jékoztatja Önt a
kérelme nyomán hozott i ntézkedésekről, vagy a z intézkedés el ma radásának okai ról . Ha a kérelem összetett, vagy nagy szá mú kérelem érkezi k, a
ha tá ridő további két hónappal meghosszabbítha tó. A tá jékozta tás t lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg. A tá jékoztatás és az intézkedés
díjmentes, ki véve az egyértelműen megalapoza tlan vagy - kül önösen ismétlődő jellege mia tt - túl zó kéréseket. Ezekben a z esetekben ésszerű díjat
szá molunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedés t. A kérelem kapcsán a személ yazonosságának megerősítéséhez s zükséges informá ci ókat
kérhetünk Öntől . Az Ön ál talunk kezelt személ yes ada tainak másolata is első esetben ingyenes, a tová bbi másolatokért a z adminis ztratív
köl tségekkel megegyező díja t kérünk.
Az intézkedésünkkel kapcsola tban Ön panaszt nyújtha t be a felügyeleti hatóságnál , illetve élhet bírósági jogorvoslati jogá val is.
Ön a következő információkhoz férhet hozzá a z Ön s zemél yes ada tainak kezelésével kapcsola tban:
- mil yen adatoka t kezelünk Öntől ;
- mil yen célból kezeljük az Ön ada tait;
- meddi g kezel jük az ada toka t;
- a z Ön jogai és jogorvoslati lehetősége a z ada tkezeléssel kapcs olatban.
Helyesbítés: Ön jogosult a rra , hogy kérésére a z Ada tkezelő i ndokola tlan késedelem nélkül hel yesbítse a rá vonatkozó ponta tlan s zemél yes ada toka t,
va gy kérje a hiányos személ yes a datok kiegészítését.
Törlés: Ön kérheti az Ada tkezelőtől a személ yes ada tainak törlését, ha :
- a s zemél yes ada tokra má r nincs s zükség abból a célból, a mel yből azoka t gyűjtöttük va gy kezel tük
- Ön vissza vonja a z adatkezelés alapjá t képező hozzá já rulását, és a z a datkezelésnek nincs más jogalapja
- Ön til takozik az ada tkezelések ellen, és nincs elsőbbséget él vező jogs zerű ok a z ada tkezelésre
- a s zemél yes ada tokat jogellenesen kezeltük
- a jogs zabál yi kötelezettség teljes ítéséhez törölni kell a z ada toka t
- közvetlenül gyermekeknek kínál t szol gálta tások vona tkozásában.
Elfeledtetés: Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az ada tainak törlését, és az Ön személ yes ada tá t nyil vánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk
el vá rha tó intézkedéseket annak érdekében, hogy tá jékoztassuk a z a datoka t kezelő más ada tkezelőket arról , hogy Ön kérel mezte tőlük a s zóban
forgó személ yes ada tokra mutató linkek va gy e személ yes ada tok másolatána k, illetve másodpéldányának törlését.
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Fel hívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényes ítéséhez, illetve védelméhez
szükségesek a z adatok, va gy ezzel korlátoznánk a véleménynyil vánítás s zabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, va gy a rá nk vona tkozó
jogszabál yi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kuta tási vagy s ta tisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra .
Korlátozás: A korlá tozás azt jelenti, hogy az il yen személ yes ada toka t csak tá rolha tjuk, illetve csak az Ön hozzá já rulásá val kezelhetjük (ki véve a jogi
igények előterjesztését, érvényesítését va gy védelmét, más személ yek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosul t kérni az ada tai
kezelésének korlá tozását, ha
- Ön szeri nt nem pontosak az ada tok, ez esetben a korlá tozás a rra az időta rtamra vonatkozik, amel y alatt ellenőri zzük a személ yes a da tok
pontosságá t
- az ada tkezelés jogellenes , a zonban Ön ellenzi a z ada tok törlését, és ehel yett kéri a zok felhasználásának korlá tozását
- nekünk má r nincs szükségünk a s zemél yes ada tokra , de Ön i gényli azoka t jogi igények előterjesztéséhez, érvényes ítéséhez va gy védelméhez
- ha Ön tilta kozik a z ada tkezelés ellen, ez esetben a korlá tozás a rra az időta rtamra vonatkozik, amíg megállapítás ra nem kerül, hogy a mi jogos
indokaink elsőbbséget él veznek-e az Ön jogos indokai val szemben
A hel yesbítés ről , törlésről va gy ada tkezelés-korlátozás ról mindazoka t tá jékozta tjuk, a kikkel közöl tük a személ yes ada toka t, ki véve, ha ez lehetetlen
va gy a ránytalanul nagy erőfeszítés t i gényel . Az il yen címzettek listájá t Ön -kérésére- megkapha tja .
Adatok hordozhatósága: Önnek joga va n a rra , hogy a mi rendelkezésünkre bocsá tott személ yes ada tait megkapja , illetve, hogy ezeket a z a datoka t
egy másik ada tkezelőnek továbbítsa , ha a z adatkezelés az Ön hozzá já rulásával történi k. A hordozás nem sértheti mások jogai t és szabadsá gai t, va gy a
törléshez (el feledtetéshez) való jogot.
Tiltakozás: Ön minden ol yan ada tkezelés okán tiltakozha t, a mel y a z Ada tkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történi k. Ha a személ yes
ada tok kezelése közvetlen üzlets zerzés érdekében történik, Ön jogosul t a rra, hogy bá rmikor til takozzon az Önre vona tkozó személ yes ada tok e célból
történő kezelése ellen, mi pedi g a tilta kozás után nem kezelhetjük tovább az ada toka t.
Jogérvényesítés:
A Felhasználó jogérvényes ítése a z Ál talános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valami nt a Polgá ri Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges . A Felhasználó
a jogainak megsértése esetén bírósághoz va gy panasszal a felügyeleti ha tósághoz fordulha t.
Panaszt az Ön szokásos ta rtózkodási hel ye, a munkahel ye va gy a fel tételezett jogsértés hel ye szerinti tagállam felügyeleti ha tóságánál kell nyújthat
be, ha Ön s zerint a s zemél yes adatok kezelése sérti a z Ál talános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti ha tóság Magya rors zágon a Nemzeti
Ada tvédelmi és Informá ciószabadság Ha tósá g, mel ynek s zékhel ye: 1024 Budapes t, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja : www.naih.hu,
telefonszá ma : +36 (1) 391-1400. A felügyeleti ha tósá g Önre vona tkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, va gy, ha a ha tóság nem
foglalkozi k a panasszal, vagy há rom hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsola tos el já rási fejleményekről va gy annak eredményéről ,
Ön bírósági jogorvosla tra jogosul t. A felügyeleti ha tósággal szembeni el já rást a felügyeleti hatóság székhel ye szerinti ta gállam bírósága előtt kell
megindítani .
Ha Ön az Ál talános Ada tvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett ká rért a z Ada tkezelőtől (vagy a z
ada tfel dolgozótól) ká rtérítés re jogosult. A bírósági eljá rás t az Ada tkezelő (va gy a z adatfeldol gozó) tevékenységi hel ye szerinti ta gállam bírósága előtt
kell megindítani . Az il yen el járás megindítha tó a z Ön s zokásos ta rtózkodási hel ye szeri nti ta gállam bírósága előtt is.
Ha a z Ön megítélése s zerint a személ yes ada tai t az Ál talános Ada tvédel mi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük a z Ön jogai t, Ön
bírósághoz fordulha t a jogsértés mia tt. A bírósági eljá rás t a z Ada tkezelő (va gy a z ada tfel dolgozó) tevékenységi hel ye szeri nti tagállam bírósága előtt
kell megindítani . Az il yen el járás megindítha tó a z Ön s zokásos ta rtózkodási hel ye szeri nti ta gállam bírósága előtt is.
A bírósági út igénybevétele természetesen nem zá rja ki esetlegesen egyéb köziga zga tási va gy nem bírósági útra ta rtozó jogorvoslat igénybevételét.
A sérelemdíj megfi zetése i ránti , illetve a 30 millió fori ntot nem meghaladó va gyonjogi (pl. ká rtérítés i ránti) perek a járásbíróság ha táskörébe
ta rtozna k, a 30 millió fori ntot meghaladó vagyonjogi perek pedi g a törvénys zék ha táskörébe. Az adatkezelő székhel ye szeri nti bíróság előtt indítha tó
meg a per a z általános szabál yok szerint, a zonban Ön, ha fogyasztónak minősül , választása szerint a z Ön bel földi lakóhel ye, ennek hiányában belföldi
ta rtózkodási hel ye szeri nti bíróság előtt is megindíthatja a pert. A felügyeleti ha tósá g elleni per esetén is megindítha tja Ön bel földi lakóhelye, ennek
hiányá ban belföldi ta rtózkodási hel ye s zerinti bíróság előtt a pert, va gy a szervs zékhel ye szerinti bírósá g előtt is, a z Ön választásának megfelelően.

Hatályos jog, egyéb rendelkezések
A jelen Adatkezelési Tá jékozta tóra a ma gya r jog a z i rányadó.
Amennyi ben az Ön orszá ga s zerinti hatál yos jogszabál yok a jelen Adatkezelési Tá jékozta tóban foglalta knál s zigorúbb szabál yoka t rendelnek a felek
rés zére, Ön köteles azokna k eleget tenni . Ön a zonban tudomásul veszi és el fogadja , hogy a z Ada tkezelő felelősségét a jelen Ada tkezelési
Tájékozta tóra i rányadó jog szerinti jogszabál yok alapozzá k meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabál yok és bírósági döntések alapján lehetséges
legtel jesebb mértéki g kizá rja a Felhasználó ors zága s zerinti rendel kezések be nem ta rtásáért.
Kel t, Tatabánya 2018. Má jus 25.
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