ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
1. Az adatkezelőre vonatkozó adatok
Adatkezelő neve: Gellért Miklós
Adatkezelő címe: 7261 Taszár, Belterület 150/36 hrsz
Adatkezelő elérhetőségei: tel.: +36-30-890-5063, e-mail: zuzdakft@gmail.com
Adatkezelő webes elérhetősége: https://zuzdakft.hu/

2. Adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok
Adatkezelési gyakorlata során a weblap figyelembe veszi a vonatkozó mindenkoron
hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek
összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról;
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés
lakcímadatok
kezeléséről
(DM
törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes
korlátairól
(Grt.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

Személyes adat
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy
közvetve - azonosítható természetes személlyel (továbbiakban érintett) kapcsolatba
hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több
fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.1 Adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval
végrehajtatja.

2.2 Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.3 Adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.4 Nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.5 Adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges.

2.6 Adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további
meghatározott időre történő korlátozása céljából.

kezelésének

végleges
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2.7 Adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.8 Adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül
a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.9 Adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását
végzi.

Harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

Cookie
Olyan szövegfájl, amelyet az internetes böngészőprogramon keresztül a felkeresett
honlap tárol le a számítógépünkön. Funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre
szabottabbá tegye a szörfölést, hiszen segítségével eltárolhatjuk különböző
személyes adatainkat, jelszavainkat. A cookie-k segítségükkel célzott/személyre
szabott reklámkampányok is kivitelezhetők.

4. Követett alapelvek az adatkezelés során
Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott
körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a
továbbiakban: kötelező adatkezelés).
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. 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.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges naprakészségét, valamint azt, hogy az
érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Személyes adat csak a megfelelő előzetes tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel
kezelhető.
Személyes adatot az adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő
vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbíthat, ha ahhoz az
érintett kifejezetten hozzájárult. Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó-államba
irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt
egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés
időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.

5. Az adatkezelés jogalapja
5.1 Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelés az internetes honlapon keresztüli kapcsolatfelvétel esetében az
ügyfelek önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik.

5.2 Az adatkezelés jogalapja
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a
továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
2011. évi CXII. törvény
információszabadságról.
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5.3 Az adatkezelés folyamata
A jogosult az űrlap kitöltésével és elküldésével tudomásul veszi, és hozzájárulását adja
ahhoz, hogy Gellért Miklós az ott feltüntetett adatokat adatbázisában rögzítse,
megőrizze, és a jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon
felhasználja. A jogosult személyes adatai kezelésének feltételeiről megfelelően
tájékozódott, ahhoz önkéntesen és határozottan hozzájárul, továbbá személyes
adatainak kezeléséhez félreérthetetlen beleegyezését adja
Kapcsolattartás, valamint számlázás Gellért Miklós ügyfeleinek. Az adatkezelő a
megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes
adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott
hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján
kötelező adattovábbításokra.

5.4 Kezelt adatok köre
Azonosító adatok: a kapcsolatot kezdeményező neve, telefonszáma és e-mail címe.
Adatok törlésének határideje: a kapcsolat felvételtől számított 2 év.

5.5 Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
Külső szolgáltatók nem gyűjtenek, és nem kezelnek személyes adatokat a honlap
adatállományából.

5.6 Kapcsolattartás
Adatkezelés célja: kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: érintett önkéntes hozzájárulása
Kezelt adatok köre: név, telefon, email cím
Adatok törlésének határideje: az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 2 év

6. A személyes adatok törlése
A személyes adatot töröljük, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság
vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A felhasználó kérheti saját személyes adatainak törlését, amelyről igényét e-mailben
az zuzdakft@gmail.com címre kell eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 3
munkanapon belül töröljük az adatokat.

7. Cookie-k alkalmazása a weboldalon
Mi a cookie?
Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyekben a weboldalak a
látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az
ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal
beazonosítva a korábbi látogatót.
A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a
böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat,
beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott
reklámkampányok is megvalósíthatók.
Teljesítményt javító cookie-k: Ezek a cookie-k arról gyűjtenek információt, hogy a
látogatók milyen módon használnak egy weboldalt. Például mely oldalait látogatják a
leggyakrabban, hol ütköznek a látogatók hibaüzenetekbe.
Ezek a cookie-k nem tárolnak olyan információt, amellyel a látogatókat a weboldalak
beazonosítanák. A segítségükkel gyűjtött információ kizárólag összesítve, névtelenül
kerül felhasználásra. Céljuk a weboldalon elérhető funkciók, felhasználói élmény
javítása.

8. Adatbiztonsági intézkedések
A személyes adatokat a Doclernet Hosting Kft. szervertermében tároljuk.
Elérhetőségek:
A szolgáltató neve: DoclerNet Hosting Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-186097
Székhely: 1101 Budapest, XI. Expo tér 5-7.

9. Google Analytics
Ez a honlap használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. cég
(„Google”) által nyújtott webes elemzési szolgáltatás. A Google Analytics „cookie-kat”,
azaz az Ön számítógépére mentett szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik a
honlap használatának elemzését. A cookie-k által a honlap Ön általi használatára
vonatkozóan generált információkat általában a Google USA-ban található szervereire
küldik meg, illetve ott tárolják. Az IP-cím anonimizálásának a honlapon való aktiválása
esetében azonban a Google az Ön IP-címét európai uniós tagállamban vagy más, az
Európai Gazdasági Térségen kívüli, de az egyezményhez csatlakozott országban
lerövidíti, mielőtt azt átküldené az USA-ba. Csak kivételes esetekben kerül sor a teljes
IP-címnek USA-beli Google-szerverre való megküldésére és ott történő tárolására. A
Google ezeket az információkat a honlap üzemeltetőjének nevében használja fel abból
a célból, hogy értékelést készítsen a honlap használatáról, jelentéseket állítson össze
a honlapon folytatott tevékenységekről, valamint további szolgáltatásokat nyújtson a
honlap üzemeltetője részére a honlap és az internet használatával kapcsolatosan. A
böngészőprogramunk által a Google Analytics keretében átvitt IP-címek nem egyesítik
vagy összesítik a Google más adataival.
Böngészőszoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-knak az
eszközére történő mentését. Ezennel felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az
esetben előfordulhat, hogy nem fogja tudni a honlap minden funkcióját teljes
egészében kihasználni.
Ezen túlmenően lehetősége van arra, hogy megakadályozza a sütik által a honlap
használatára vonatkozóan generált adatok (beleértve az IP-címet is) rögzítését és a
Google részére való megküldését, valamint az ilyen adatoknak a Google által történő
feldolgozását, amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken elérhető, a böngészőbe
beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
A használati feltételekre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó további
információkért
látogasson
el
az
alábbi
honlapok
valamelyikére:
http://www.google.com/analytics/terms/us.html vagy http://www.google.com/intl/en/an
alytics/privacyoverview.html.

10. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével
kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről az érintettek tájékoztatást kérhetnek, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve –a jogszabályi kivételektől eltekintvetörlését. A törlés 3 napon belül megtörténik. A hozzászólások elküldésével az
érintettek vállalják, hogy az általuk megadott név, telefonszám és email cím tárolásra
kerül. A megadott adatok semmilyen formában nem kerülnek tovább adásra.

11. Adatkezelő nyilatkozata
Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát és
kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a
jelen tájékoztatóban meghatározott elvárásoknak.

12. Panaszkezelés
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
További kérdéssel, illetve észrevételeivel keressen az zuzdakft@gmail.com e-mail
címen.

