ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
• Az adatkezelésre jogosult személy
Fehér Krisztina
• Az adatkezelés célja
Az adatokat kizárólag a fogyasztóval (=vevő) való kapcsolattartás céljából.
• Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározott Szolgáltatások végzése során, a tudomásukra
jutott adatokat, a PTK, valamint az alábbi jogszabályok alapján köteles kezelni:







a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (továbbiakban Info. tv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról (továbbiakban GDPR),
az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény. (továbbiakban EÜ Adatok Kezelése tv.)
2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről (továbbiakban Art.)
Az adatkezelés jogalapja a Weboldal üzemeltetése esetében a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett
önkéntes hozzájárulása.

Jelen adatkezelésben foglaltak, az Adatkezelő álláspontja szerint, mindenben megfelelnek a
fent hivatkozott jogszabályi rendeleteknek.
• A kezelt adatok köre
Fogyasztó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe,.
• Az adatfeldolgozásra jogosult személy
Fehér Krisztina
• Adattovábbítás egyéb adatkezelők számára
Vállalkozó kizárólag a bizonylatolásra és könyvvezetésre vonatkozó szabályok megtartásához
továbbíthatja a fogyasztónak a bizonylatokban [=számla, szerződés, megállapodás, kimutatás,
hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat,
számviteli törvény 166.§ (1) bek.] kötelezően megadandó adatait. Vállalkozó a fogyasztó
adatait
illetéktelen személyek részére nem adja ki, nem adja át
.
• Az adatkezelés időtartama

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (a) a rá vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése céljából, vagy (b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül,
valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
Az adatkezelővel szerződést kötő fogyasztó azon adatait, melyek a bizonylatok kötelező
adattartalmát képezik, a bizonylatokra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő
időtartamban őrzi és kezeli az adatkezelő.
A fentieken túlmenően az adatkezelő a fogyasztó adatait a fogyasztó kérésére törli a
nyilvántartásából.
• Az adatok megismerésére jogosult személyek
Az adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a következő személyek férhetnek hozzá:
Fehér Krisztina, továbbá a jogszabályok által feljogosított harmadik személyek.
• Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek
Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a
kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az Infotv. 21. §-ában
meghatározott esetekben az érintett személy tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az
adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefon:
+36-1/391-1400; fax: +36-1/391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki
vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a
közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye
fennáll. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen az
Infotv. 13-17. és 30. alcímek alatti rendelkezései tartalmazzák. Az adatkezelő elérhetősége:
• Az adatkezelésre vonatkozóan minden fogyasztóra (=vevőre) a magyar jogszabályok
rendelkezései az irányadók.

