Adatkezelési Szabályzat
1. Általános szabályok
1.1.
1.2.
1.3.

Érvényesség kezdete: 2018.05.10-től módosításig vagy visszavonásig.
Jogsértés vagy bárminemű visszaélés esetén a Szolgáltató minden segítséget megad az
eljáró hatóságnak a jogsértés, illetve visszaélés felderítése érdekében.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat indokolás
nélküli megváltoztatására.

2. Értelmezések
2.1.

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.4.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.

Felhasználó: A webhelyet meglátogató és az azon elérhető szolgáltatásokat igénybe vevő
természetes, vagy jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
illetve egyéb szervezet.
Szolgáltató (webhely üzemeltető):
Neve: Márton Attila
Postai címe: 3186 Litke, Kossuth út 95.
E-mail címe: jowebhely@gmail.com
Egyéb elérhetősége: A webhely menüjében a "Kapcsolat" menüpontban érhető el.
Adószáma: 68509176-1-32
Nyilvántartási száma: 51848558
Harmadik fél: Az Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli személy.
Személyes adat: Az Felhasználóval kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve,
elérhetősége, de ideértendő minden olyan adat, amely alapján a Felhasználó
beazonosítható.
Adatkezelés: Az Felhasználóra vonatkozó, elsősorban személyes adatokkal végzett alábbi
tevékenység:
Adatfeldolgozás: A adatok rendszerezése, elemzése.
Adatszolgáltatás: Adatok megadása harmadik személy részére.
Adattárolás: Az adatok megőrzést szolgáló tevékenység, illetve eljárási mód.
Adattörlés: Az adatok végleges megsemmisítése.
Marketing tevékenység: Egyrészről azon tevékenységek összessége, amelyeknek célja az
Felhasználó minél alaposabb megismerése annak érdekében, hogy igényeit minél
hatékonyabban lehessen kielégíteni. Másrészről azon tevékenységek összessége, amely az
egyes termékek, szolgáltatások megismertetését és az Felhasználó általi igénybevételét
(megvételét) célozzák meg.

3. Adatkezelő
3.1.

Az adatkezelő személye azonos a fentiekben Szolgáltatóként megjelölt személlyel.

4. Adatfeldolgozó
4.1.
4.2.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelő nem alkalmaz adatfeldolgozót.
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5. Adatvédelmi tisztviselő
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.

A vállalkozás az alábbi tényezők miatt nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt:
Az adatkezelést nem valamely hatóság, vagy közfeladatot ellátó szervezet végzi.
A vállalkozás nem teszi szükségessé az adatkezeléssel érintettek rendszeres, nagymértékű
megfigyelését.
A vállalkozás tevékenysége nem teszi szükségessé különleges adatok nagy számban
történő kezelését.

6. Felelősségvállalás korlátozása
6.1.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik fél adatkezelési gyakorlatáért.

7. A Szolgáltatóra vonatkozó szabályok
7.1.
7.2.

Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a webhely használatával és szolgáltatásaival
kapcsolatos adatkezelési tevékenysége során a jelen Szabályzatban foglaltak szerint jár el.
A Szolgáltató ügyfelei és partnerei információs önrendelkezési jogainak tiszteletben
tartása érdekében megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy az általa
kezelt adatok kezelése, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történjen.

8. A Felhasználóra vonatkozó szabályok
8.1.
8.2.

8.3.

A webhelyen nyújtott szolgáltatásokat, lehetőségeket igénybe vevő személy, a webhelyen
végzett tevékenysége révén köteles betartani a rá vonatkozó szabályokat.
Minden olyan esetben, mely során a Felhasználó önkéntesen adatokat ad meg a webhely
szolgáltatásainak használata során, köteles valódi adatokat megadni. A megadott adatok
valódiságáért és jogos használhatóságáért kizárólag a Felhasználó a felelős.
Amennyiben a Felhasználó adatszolgáltatása révén bárkinek is kárt okoz, kártérítési
felelősséggel tartozik érte, mely alapján a Szolgáltató jogosult a kártérítési eljárás
megindítására.

9. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok
9.1.
9.1.1.

9.1.2.

Az adatkezelés általános szabályai

A Szolgáltató az adatok bekérése és használata során mindig jóhiszeműen jár el, mivel
nem áll módjában a Felhasználó valódi személyét megállapítani. Ezért a Felhasználó által
megadott adatokat igaznak és valódinak ismeri el.
A Szolgáltató törekszik arra, hogy csak a legszükségesebb személyes adatok megadását
kérje.
9.2.

9.2.1.

9.2.2.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató képessé váljon a Felhasználó igényeinek (pl.
megrendelésének) teljesítésére, valamint a Felhasználó döntésének megfelelően a
Szolgáltató e-mailben értesítéseket továbbítson a Felhasználó részére.
Pénzügyi tranzakció esetén a vonatkozó jogszabályokban előírt számviteli és adózási
kötelezettség teljesítése.
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9.3.
9.3.1.

Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1)
bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, illetve az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó
rendelkezései alapján, valamint a GDPR rendelet 6. cikkely (1) bekezdésének a) pontja
alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a
webhely használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
9.4.

A kezelt adatok köre

9.4.1.
Személyes adatok körében:
9.4.1.1. kapcsolattartási név
9.4.1.2. kapcsolattartási postacímét (irányítószám, településnév, közterület megnevezés, házszám,
szükség esetén: épület, emelet, ajtó megjelölés)
9.4.1.3. kapcsolattartási e-mail cím
9.4.1.4. kapcsolattartási telefonszám
9.4.1.5. számlázási név
9.4.1.6. számlázási postacím (irányítószám, településnév, közterület megnevezés, házszám,
szükség esetén: épület, emelet, ajtó megjelölés)
9.4.2.
Egyéb adatok körében:
9.4.2.1. A Szolgáltató online felületének technikai működéséhez szükséges, annak működése során
automatikusan generálódó - a Szolgáltató általi megismerés nélkül - kezelt adatok (pl.
sütik/cookie-k) adatköre.
9.4.2.2. A sütik alkalmazásának célja, hogy megkönnyítsék a webhely használatát és elősegítsék a
minőségi felhasználói élmény létrehozását.
9.4.2.3. A sütik olyan információk, amelyeket a meglátogatott weboldalak tárolnak el a
számítógépen. Ilyen információk - többek között - a weboldallal kapcsolatos beállítások.
A sütik csak olyan információkat képesek tárolni, amiket a weboldalon megadnak, és nem
férnek hozzá a számítógépen tárolt egyéb adatokhoz, fájlokhoz.
9.5.
9.5.1.
9.5.1.1.
9.5.1.2.
9.5.1.3.

A Szolgáltató adatkezelési köre az alábbi csoportokra terjed ki:
A Szolgáltatótól terméket és/vagy szolgáltatást megrendelők.
A hírlevél szolgáltatásra feliratkozók.
A regisztrációval hozzáférhető tartalmak elérése érdekében regisztrált felhasználók.
9.6.

9.6.1.
9.6.2.
9.6.3.

Az adatkezeléssel érintettek köre

Az adatokat megismerők köre

Szolgáltató. (Teljes körűen.)
Könyvelő. (Szita Márta - könyvelést érintően)
Hatóság. (Nemzeti Adó- és Vámhivatal - esetleges ellenőrzést érintően)
9.7.

Az adatok tárolása és védelme

9.7.1.

Az adatkezelő lehetőségeihez mérten megtesz minden tőle telhetőt az adatok biztonságos
tárolása és védelme érdekében, de ennek részleteit biztonsági okokból jelen Szabályzatban
csak részlegesen - az alábbiak szerint - hozza nyilvánosságra.
9.7.1.1. A számítógépes rendszer szoftveres védelemmel van ellátva.
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9.7.1.2. Az elektronikus adathordozókat fizikai hozzáférés elleni védelem védi.
9.7.1.3. Az adat-megsemmisülést egyedi védelem biztosítja.
9.7.2.
A Szolgáltató minden adatot kizárólagosan csak elektronikus formában tárol.
9.8.
9.8.1.

Az adatok kezelése a Felhasználó általi megadástól, a Felhasználó általi törlési kérelem
feldolgozásáig, vagy a vállalkozás/tevékenység megszüntetéséig tart.
9.9.

9.9.1.
9.9.2.

9.9.3.

9.9.4.
9.9.5.
9.9.5.1.
9.9.5.2.
9.9.5.3.
9.9.5.4.
9.9.5.5.
9.9.5.6.
9.9.5.7.
9.9.5.8.

A Felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Felhasználó joga van megismerni az adati kezelésére vonatkozó szabályokat és
módokat.
A Felhasználó, a Szolgáltató webhelyén elérhető "Kapcsolat" menüpont alatt elérhető
űrlap használatával bármikor kérhet tájékoztatás személyes adatairól, illetve kérheti azok
módosítását, törlését, vagy az adatkezelés jellegének megváltoztatását (pl. adatkezelés
korlátozása).
A különböző felhasználói megkeresésekre a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de
maximum 30 munkanapon belül ad választ, a megkereséssel azonos kommunikációs
formában, kivéve ha azt a Felhasználó más kommunikációs módon kéri. Továbbá ezen
időtartam alatt hajtja végre a Felhasználó által kért egyes cselekményeket is.
A Felhasználó jogainak megsértése esetén a Szolgáltató (adatkezelő) ellen bírósághoz
fordulhat.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06 1/ 391-1400
Fax: 06 1/ 888-2890
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Amennyiben a Szolgáltatóban kétség merül fel annak tekintetében, hogy a megkeresés
valóban az adatkezeléssel érintett Felhasználótól érkezett-e, saját jogszerű adatkezelése,
valamint az érintett Felhasználó adatainak védelme érdekében, további információkat
kérhet.
9.10.

9.10.1.

9.10.2.
9.10.3.

A hozzáféréshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól 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 rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
A Felhasználó (kérelmező) csak a saját adataihoz való hozzáférést kérelmezheti.
Az adatokhoz való hozzáférés évente 1 alkalommal ingyenes, a további alkalmak esetében
1.000 Ft/alkalom.
9.11.

9.11.1.

Az adatkezelés időtartama

A helyesbítéshez való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés
célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
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9.12.

A törléshez való jog

9.12.1.

A Felhasználó jogosult arra, hogy adatai kezeléséhez történt hozzájárulását bármikor
visszavonja. Ha a Felhasználó az adatai kezeléséhez való hozzájárulását visszavonta, vagy
adatai törlését kérte, kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül köteles a
Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törölni, ha a GDPR 17. cikk (1)
bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fenn áll, és a GDPR 17. cikk (3)
bekezdésében rögzítettek nem érvénytelenítik a törlés végrehajtását.
9.12.2. A törlés végrehatható, ha
9.12.2.1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy
más módon kezelték;
9.12.2.2. az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
9.12.2.3. az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
9.12.2.4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
9.12.2.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
9.12.3. A törlés nem hajtható végre, ha az adat szükséges
9.12.3.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
9.12.3.2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása okán;
9.12.3.3. a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.12.4. Ha a Szolgáltató 3. félnek (vagy további feleknek) is tovább adta a Felhasználó személyes
adatait, és azt törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével köteles tájékoztatni a további adatkezelőket, hogy az érintett
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek és/vagy a személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
9.13.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

9.13.1.

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:
9.13.1.1. A Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes
adatok pontosságát.
9.13.1.2. Az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását.
9.13.1.3. A Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
9.13.1.4. A Felhasználó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez
esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy
a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
9.13.2. 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, vagy
az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

-5-

9.14.
9.14.1.

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szolgáltató.
9.15.

9.15.1.
9.15.2.

9.16.2.

A tájékoztatáshoz való jog

A Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.
A Felhasználónk joga van ahhoz, hogy minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
kapjon.
9.16.

9.16.1.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

A Felhasználót jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
A Szolgáltató nem alkalmaz automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatali rendszert.

10. Közösségi és egyéb platformok
10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

A Szolgáltató tevékenységének megismertetése, népszerűsítése céljából megjelenhet vagy
megjelenik (az aktuális marketing stratégia függvényében) különböző közösségi
oldalakon.
Az ilyen felületeken létrehozott kérdések, üzenetek, panaszok nem minősülnek a
Szolgáltató irányába hivatalos megkeresésnek.
Az ilyen helyeken a Felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató nem kezeli, ezért a
Felhasználóra az adott webhely üzemeltetőjének adatvédelmi és szolgáltatási feltételei az
irányadóak.
A Szolgáltató nem tehető felelőssé az ilyen platformokon a Felhasználó által létrehozott
jogellenes és/vagy sértő adattartalmakért, valamint az adott webhelyek működési
módjáért, esetleges technikai hibáiért, illetve az azokból adódó kellemetlenségekért.
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