Privacy Policy
1. INTRODUCTION
Orsolya Enikő Veres, as the owner of Design You Need and the Data Controller, as individual entrepreneur,
recognizes the importance of protecting the privacy and the rights of individuals in relation to their
personal information. This Privacy Policy sets out our commitment to protecting the privacy of your
personal information that we collect through this website (Site) or directly from you.
We respect your rights to privacy under the Law 2011. CXII (Info Law) and so in accordance with this Law,
we are compliant with its requirements in respect of the collection, management and disclosure of your
personal information.
We also uphold your rights to privacy if you are based in the European Union, in accordance with the
General Data Protection Regulation (GDPR) (EU). Your rights under the GDPR are listed in clause
2016/679.
If you do not wish to provide personal information to us, then you do not have to do so. However, this
may affect your use of this Site or any products and services offered on it.
Personal information of the Data Controller
Name: Orsolya Enikő Veres individual entrepreneur
Headquarters: 7200 Dombóvár, Bezerédj str. 64.
Registration nr: 53948805
Tax ID nr.: 69969913137
Public Tax ID nr: HU69969913
Contact email: info@designyouneed.com

2. WHAT IS YOUR PERSONAL INFORMATION?
When used in this privacy policy, the term “personal information” has the meaning given to it in the
Privacy Act and GDPR. In general terms, it is any information that can be used to personally identify you.
This may include your name, address, telephone number, email address and profession or occupation. If
the information we collect personally identifies you, or you are reasonably identifiable from it, the
information will be considered personal information.
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We may also collect some information that is not personal information because it does not identify you
or anyone else. For example, we may collect anonymous answers to surveys or aggregated information
about how users use our website.
Your personal information will not be shared, sold, rented or disclosed other than as described in this
privacy policy.

3. WHAT INFORMATION MAY WE COLLECT FROM YOU?
Design You Need may collect the following personal information from you:
•
•
•
•
•
•

name;
email address;
phone number
gender;
Skype account name; and
profession or occupation.

We collect personal information about you so that we can perform our business activities and functions
and to provide best possible quality of customer service. We collect, hold, use and disclose your personal
information for the following purposes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

to provide our services to you;
to conduct internal record keeping;
to identify and understand user needs;
to send communications requested by you;
to answer inquiries and provide information or advice about existing and new services;
to conduct market research, business development and marketing activities (including direct
marketing);
to provide you with access to protected areas of our website;
to customize, improve and ensure proper functioning of our Site;
to run competitions or offer additional benefits to you;
to send you promotional information about third parties that we think you may find interesting;
and
to comply with any law, rule, regulation, lawful and binding determination, decision or direction
of a regulator, or in co-operation with any governmental authority.

4. HOW DO WE COLLECT YOUR PERSONAL INFORMATION?
We collect your personal information directly from you unless it is unreasonable or impracticable to do
so. When collecting personal information from you, we may collect in ways including:
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•
•
•
•
•
•

when you make an inquiry about our services;
through your access and use of our website, including when you register as a member of our
website;
during conversations between you and our representatives;
when you ask to be placed on one of our subscription/mailing lists;
when you become a client or customer of ours or otherwise use our products or services; or
when you voluntarily provide us with feedback and customer information collected in the process
of conducting customer surveys for market research purposes.

Comments
When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the
visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

Embedded content from other websites
Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content
from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and
monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the
embedded content if you have an account and are logged in to that website.

5. WHERE DO WE KEEP YOU PERSONAL INFORMATION?
Your information is stored based on which platform has it been collected from. If you entered your
information via email then it is stored on the servers where the website is hosted. If you entered your
data over your phone, then it is stored on the Data Controllers phone or SIM card. If you entered your
data through Skype, then it is stored on the servers where Skype is hosted. Besides this, every information
is stored in a printed or online version of the Data Contoller’s device or Headquarter.
Please note that if you entered your data through Social media (Facebook, Instagram or Pinterest), then
your data is stored on the servers that host these applications. For further information on how your data
is stored on their sites, please use the below links:
•
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/policy
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
Skype: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement

INFORMATION OF DATA CONTROLLERS
Via Email:
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Name: Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047)
Headquarters: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország
Via Skype:
Name: Microsoft Headquarters
Headquarters: One Microsoft Way Redmond, WA 98052
Hosting provider
Name: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Headquarters: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Website developing company
Name: Wordpress
Headquarters: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110
United States of America

6. WHAT HAPPENS IF WE CAN’T COLLECT YOUR PERSONAL INFORMATION?
If you do not provide us with the personal information described above, some or all of the following may
happen:
•
•
•

we may not be able to provide our products or services to you, either to the same standard or at
all;
we may not be able to provide you with information about services that you may want, including
information about special promotions; or
we may be unable to tailor the content of our website to your preferences and your experience
of our website may not be as enjoyable or useful.

7. OUR WEBSITE
SITE USER TRACKING EXPERIENCE
We may use tracking software to review and improve your experience of our Site. In particular, we may
use Google Analytics Advertising products: Remarketing with Google Analytics and Google Analytics
Demographics and Interest Reporting. Google Analytics collects data about our Site traffic via Google
Advertising cookies and anonymous identifiers. Data collected via these Google products is not linked with
any personally identifiable information you submit while on our Site. If you wish to opt out of the Google
Analytics data collection, you may do so on Google’s Site at https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
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COOKIES
When you access our Site, we may send a “cookie” (which is a small summary file containing a unique ID
number) to your computer. This enables us to recognise your computer and greet you each time you visit
our website without bothering you with a request to register. It also enables us to keep track of services
you view so that, if you consent, we can send you news about those services. We also use cookies to
measure traffic patterns, to determine which areas of our website have been visited and to measure
transaction patterns in the aggregate. We use this to research our users’ habits so that we can improve
our online services. Our cookies do not collect personal information. If you do not wish to receive cookies,
you can set your browser so that your computer does not accept them. We may log IP addresses (that is,
the electronic addresses of computers connected to the Internet) to analyse trends, administer the
website, track users’ movements, and gather broad demographic information.
If you leave a comment on our site you may opt-in to save your name, email address and website in
cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you
leave another comment. These cookies will last for one year.
If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your
browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your
browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display
choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select
“Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies
will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes
no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

SECURITY
As our website is linked to the Internet, and the Internet is inherently insecure, we cannot provide any
assurance regarding the security of transmission of information you communicate to us online. We also
cannot guarantee that the information you supply will not be intercepted while being transmitted over
the Internet. Accordingly, any personal information or other information which you transmit to us online
is transmitted at your own risk.

LINKS
We provide links to websites outside of our website, as well as to third-party websites. These linked sites
are not under our control, and we cannot accept responsibility for the conduct of companies, businesses,
affiliates, advertisers, and sponsors, linked to our website. Before disclosing your personal information on
any other website, we advise you to examine the terms and conditions of using those websites and its
privacy policy. Third party websites are responsible for informing you about their own privacy practices.

8. WHO DO WE DISCLOSE YOUR INFORMATION TO?
We may disclose your personal information to:
5

•

•

•

•

our employees, contractors or service providers for the purposes of operating our website or our
business, fulfilling requests by you, and to otherwise provide services to you including, without
limitation, web hosting providers, IT systems administrators, mailing houses, payment processors,
data entry service providers, electronic network administrators, debt collectors, and professional
advisors such as accountants, solicitors, business advisors and consultants;
suppliers and other third parties with whom we have commercial relationships, for business,
marketing, and related purposes, which may include overseas parties in the United States of
America;
credit reporting agencies and courts, tribunals, regulatory authorities where customers fail to pay
for goods or services provided by us to them, and other law enforcement officers as required by
Law; and
any other organisation for any authorised purpose with your express consent.

We only disclose this information if the third party has agreed to comply with the standards in our Privacy
Policy.
If there is a change of control of our business or a sale or transfer of business assets, we reserve the right
to transfer to the extent permissible at law our user databases, together with any personal information
and non-personal information contained in those databases. This information may be disclosed to a
potential purchaser. We would seek to only disclose information in good faith and where we have sought
to maintain confidentiality.

9. DIRECT MARKETING MATERIALS
We may send you direct marketing communications and information about our services that we consider
may be of interest to you. These communications may be sent in email, in accordance with applicable
marketing laws, such as the Spam Act 2003 (Cth). In addition, at any time you may opt-out of receiving
marketing communications from us by contacting us (see the details below) or by using opt-out facilities
provided in the marketing communications and we will then ensure that your name is removed from our
subscription/mailing list.
We do not provide your personal information to other organizations for the purposes of direct marketing.

10. SECURITY AND DATA QUALITY
We take reasonable steps to ensure your personal information is protected from misuse and loss and from
unauthorized access, modification or disclosure.
We strive to ensure the security, integrity, and privacy of personal information that you submit to us
through our website. Unfortunately, no data transmission over the Internet can be guaranteed to be
totally secure. We endeavor to take all reasonable steps to protect the personal information you may
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transmit to us or from our online products and services. Once we do receive your transmission, we will
also make our best efforts to ensure its security on our systems.
In addition, our employees and the contractors who provide services related to our information systems
are obliged to respect the confidentiality of any personal information held by us.
We may hold your information in either electronic or hard copy form. Personal information is destroyed
or de-identified when no longer needed or when we are no longer required by Law to retain it (whichever
is the latter).

11. HOW LONG DO YOU RETAIN MY PERSONAL DATA FOR?
We will only keep your personal data for as long as you ask us not to. Otherwise it will be kept until it is
necessary to fulfill the purposes we collected it for, including for the purposes of satisfying any legal,
accounting, or reporting requirements.
To determine the appropriate retention period for personal data, we consider the amount, nature, and
sensitivity of the personal data, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure of your
personal data, the purposes for which we process your personal data and whether we can achieve those
purposes through other means, and the applicable legal requirements.
By Law, we have to keep basic information about our customers (including Contact, Identity, Financial and
Transaction Data) for five years for Australian tax law purposes.
In some circumstances you can ask us to delete your data; see your legal rights below for further
information.
In some circumstances, we may anonymize your personal data (so that it can no longer be associated with
you) for research or statistical purposes in which case we may use this information indefinitely without
further notice to you.

12. IF I AM BASED IN THE EU, WHAT ARE MY LEGAL RIGHTS UNDER THE GDPR?
If the General Data Protection Regulation applies to you because you are in the European Union, you have
rights under data protection laws in relation to your personal data:
•
•
•

The right to be informed – that’s an obligation on us to inform you how we use your personal
data;
The right of access – that’s a right to make what’s known as a ‘data subject access request’ for the
copy of the personal data we hold about you;
The right to rectification – that’s a right to make our correct personal data about you that may be
incomplete or inaccurate;
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•

•
•
•
•

The right to erasure – that’s also known as the ‘right to be forgotten’ where in certain
circumstances you can ask us to delete the personal data we have about you (unless there’s an
overriding legal reason we need to keep it);
The right to restrict processing – that’s a right for you in certain circumstances to ask us to suspend
processing personal data;
The right to data portability – that’s a right for you to ask us for a copy of your personal data in a
common format (for example, a .csv file);
The right to object – that’s a right for you to object to us processing your personal data (for
example, if you object to us processing your data for direct marketing); and
Rights in relation to automated decision making and profiling – that’s a right you have for us to
be transparent about any profiling we do, or any automated decision making.

These rights are subject to certain rules around when you can exercise them.
If you wish to exercise any of the rights set out above, please contact us at
info@designyouneed.com

13. HOW CAN YOU ACCESS AND CORRECT YOUR PERSONAL INFORMATION?
You may request access to any personal information we hold about you at any time by contacting us (see
the details below). Where we hold information that you are entitled to access, we will try to provide you
with suitable means of accessing it (for example, by mailing or emailing it to you). We may charge you a
reasonable fee to cover our administrative and other reasonable costs in providing the information to
you. We will not charge for simply making the request and will not charge for making any corrections to
your personal information.
There may be instances where we cannot grant you access to the personal information we hold. For
example, we may need to refuse access if granting access would interfere with the privacy of others or if
it would result in a breach of confidentiality. If that happens, we will give you written reasons for any
refusal.
If you believe that personal information we hold about you is incorrect, incomplete or inaccurate, then
you may request us to amend it. We will consider if the information requires correction. If we do not
agree that there are grounds for correction, then we will add a note to the personal information stating
that you disagree with it.

What rights you have over your data
If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of
the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request
that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep
for administrative, legal, or security purposes.
The privacy data manager doesn’t use the services of a Data Protection Officer.
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14. HOW CAN YOU WITHDRAW YOUR CONSENT TO THIS PRIVACY POLICY?
You may withdraw your consent to this privacy policy at any point. If you wish to withdraw your consent
to our collection and retention of your data, please contact us at info@designyouneed.com and we can
arrange for your data to be deleted. However, this may affect your use of this Site or any products and
services offered on it.
You may choose to restrict the collection or use of your personal information. If you have previously
agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind
at any time by contacting us at the email address listed in this Privacy Policy.
To unsubscribe from our e-mail database, or opt out of any communications, please contact us at
info@designyouneed.com email address, with “Unsubscribe” in the subject line of the e-mail or use one
of the „Unsubscribe” links in the newsletters sent to your email address.

15. WHAT IS THE PROCESS FOR COMPLAINING ABOUT A BREACH OF PRIVACY?
If you believe that your privacy has been breached, please contact us using the contact information below
and provide details of the incident so that we can investigate it. We will treat your complaint
confidentially, investigate your complaint and aim to ensure that we contact you and your complaint is
resolved within a reasonable time (and in any event within the time required by the Privacy Act and/or
the GDPR, if applicable).
If you wish to file a complaint you can do it by contacting the Hungarian Data Privacy Authorities:
Name
Headquarters
Address
Phone nr.
Fax nr.
E-mail address
Website URL
Contact to Customer Service
Phone nr.
Fax nr.
Address
Mailing address
Online contact

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Ügyfélszolgálata
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5
https://naih.hu/online-uegyinditas.html
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16. CONTACTING US
If you have any questions about this privacy policy, any concerns or a complaint regarding the treatment
of your privacy or a possible breach of your Data please contact us at info@designyouneed.com. We will
treat your requests or complaints confidentially. Our representative will contact you within a reasonable
time after receipt of your complaint to discuss your concerns and outline options regarding how they may
be resolved. We will aim to ensure that your complaint is resolved in timely and appropriate manner.
You can contact us as follows:
Name: Orsolya Enikő Veres
Email: info@designyouneed.com

17. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY
We may change this privacy policy from time to time, however, we will notify you of any changes to our
privacy policy as and when they are made. Any updated versions of this privacy policy will be posted on
our website and will be effective from the date of posting.

This privacy policy was last updated on 29.01.2020.
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Adatkezelési Tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Veres Orsolya Enikő egyéni vállalkozó, mint adatkezelő
(továbbiakban: Adatkezelő) az adatvédelemre vonatkozó hatályos jogszabályok, így különösen
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Infó tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelet
(továbbiakban: GDPR rendelet) rendelkezéseivel összhangban tájékoztatást nyújtson a
www.designyouneed.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) látogatója, mint érintett (továbbiakban:
Érintett) számára weboldal használata, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel a honlapon megadott
elérhetőségek valamelyikén, valamint hírlevélre történő feliratkozás esetén kezelt személyes adatainak
kezeléséről.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Név: Veres Orsolya Enikő egyéni vállalkozó
Székhely: 7200 Dombóvár, Bezerédj utca 64. Nyilvántartási szám: 53948805
Adószám: 69969913137
Közösségi adószám: HU69969913

1. FOGALMAK
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely
információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó
egy, vagy több tényező alapján azonosítható.
Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek
személyes adatait az Adatkezelő kezeli.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl.
ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
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(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között
és feltételekkel - az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel.
Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek összessége.
Adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő
megjelölése útján.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Közvetett adattovábbítás: személyes adatnak valamely harmadik országban vagy nemzetközi szervezet
keretében adatkezelést folytató Adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére továbbítása útján valamely más
harmadik országban vagy nemzetközi szervezet keretében adatkezelést folytató Adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részére történő továbbítása.
Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan
továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely részére személyes adatot az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz; Azon
közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi
szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére irányuló műveleteket végeznek.
Weboldal: az Adatkezelő www.designyouneed.com url cím alatt található weboldala.
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2. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az adatkezelést oly módon végzi az Adatkezelő, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem,
így különösen arra, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatfeldolgozó által használt számítástechnikai rendszerek megfelelő biztonsággal rendelkeznek,
a felvételek biztonsági mentése biztosított.
Az Adatkezelő mindent megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens elkerülése érdekében. Amennyiben
az mégis bekövetkezne, úgy azt a GDPR-nak megfelelően kezeljük, 72 órán belül bejelentjük és
megteszünk mindent az esetleges károk minimalizálása érdekében és az Érintetteket haladéktalanul
tájékoztatjuk szükség esetén.

3. ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az Adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI (ÉRINTETTI JOGOK)
Az Érintettet a személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az e törvényben meghatározott feltételek
szerint
a) az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon
(a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
b) kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a
rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
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c) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő
helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
d) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az
Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
e) kérelmére, valamint törvényben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő
törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
Az Érintett e jogait az Adatkezelő székhelyére címzett postai vagy elektronikus levelezési címére címzett
elektronikus levél útján kérheti.
Az Érintett a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz, illetve jogai megsértése esetén
bírósághoz fordulhat.

Az Érintett jogainak részletes tartalmát az alábbi pontok tartalmazzák.

Tájékoztatáshoz való jog és hozzáféréshez való jog
Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
végzett adatkezelési műveletek megkezdését megelőzően vagy legkésőbb az első adatkezelési művelet
megkezdését követően haladéktalanul, illetve Érintett kérelmére bármikor tájékoztatást ad az Érintett
általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről,
hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
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:
a) az adatkezelés céljai;
b) az Érintett személyes adatok kategóriái;
c) 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;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
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e) az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése
ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) amennyiben az Adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –
alapuló döntést hoz az Érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a döntéshozatal során
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Helyesbítéshez való jog
A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében az Adatkezelő, ha az általa, illetve a megbízásából vagy
rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy
hiányosak, azokat - különösen az Érintett kérelmére - haladéktalanul pontosítja vagy helyesbíti, illetve ha
az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az Érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes
adatokkal vagy az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti
(a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesül e kötelezettség alól az Adatkezelő, ha
a) a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az Érintett
sem bocsátja a rendelkezésére, vagy
b) az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem
állapítható meg.
Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által
kezelt személyes adatokat helyesbíti, annak tényéről és a helyesbített személyes adatról tájékoztatja azt
az Adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel Érintett személyes adatot továbbította.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
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kezelték;

b) az Érintett visszavonja a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriái kezeléshez
szükséges, az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre, vagy az Érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés,
vagy a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;
d) az adatkezelés jogellenes;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
g) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján
eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a
kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható
meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára,
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását; vagy az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk
alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés
mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára,
c) ha az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy
részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások - így különösen
büntetőeljárás - során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás
végleges, illetve jogerős lezárásáig,
d) ha a 20. § a) pontjában meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Infó törvény
12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése
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szükséges

e) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
f) az Érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges 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 az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen 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 Európai Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés
ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik az Érintett jogosult arra, hogy
bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Az Érintett törvényben meghatározott egyéb esetben is tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK
irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált
eszközökkel is gyakorolhatja.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el a felügyeleti
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jogokat, melynek elérhetőségei:
Név
Székhely
Postacím
Telefonszám
Fax szám
E-mail cím
Honlap URL-je

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu

Ügyfélszolgálat
vagy
közönségkapcsolat
elérhetősége
Telefonszám
Fax szám
Székhely
Postacím
Online ügyintézés elérhetősége

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Ügyfélszolgálata
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
1530 Budapest, Pf.: 5
https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Minden Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett
megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
Jogainak érvényesítése érdekében az Érintett a
a) NAIH vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha
az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen
jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, valamint
b) a NAIH adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes
adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Bírósági jogérvényesítés
Az Érintett az Adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint
az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes
adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi
aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.
A pert az Érintett az Adatkezelő székhelye vagy az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
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illetékes törvényszék előtt indíthatja meg.
Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az Adatkezelőt, illetve az
adatfeldolgozót
a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
c) az Érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására
kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

5. AZ ADATKEZELŐ ELJÁRÁSA AZ ÉRINTETT FENTI JOGAI GYAKORLÁSA ESETÉN
Az Adatkezelő az Érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet
annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és
döntéséről az Érintettet írásban vagy, ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be,
elektronikus úton értesíti.
Az Adatkezelő az érintetti jogok érvényesülésével kapcsolatban az e törvényben meghatározott feladatait
főszabály szerint ingyenesen látja el.
Az Adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell 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 észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján
történő intézkedést.
Ha az Érintett
a) a folyó évben, azonos adatkörre vonatkozóan érintetti jogai érvényesítése iránt ismételten kérelmet
nyújt be, és
b) e kérelme alapján az Adatkezelő vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy az adatkezelés korlátozását
az Adatkezelő jogszerűen mellőzi,
az Adatkezelő az Érintett érintetti jogainak ismételt és megalapozatlan érvényesítésével összefüggésben
közvetlenül felmerült költségeinek megtérítését követelheti az Érintettől.
Ha megalapozottan feltehető, hogy az érintetti jogok érvényesítése iránt kérelmet benyújtó személy az
Érintettel nem azonos személy, az Adatkezelő a kérelmet az azt benyújtó személy személyazonosságának
hitelt érdemlő igazolását követően teljesíti.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb
a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának
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okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére
bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha
az Érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezeléskorlátozásról, és zárolásáról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az
Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
A tájékoztatás csak törvényben megadott esetben tagadható meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az
Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz fordulás lehetőségéről.

6. EGYES ADATKEZELÉSEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK KAPCSOLATFELVÉTEL
SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS
Amikor az Érintett a Weboldalon található kapcsolati lehetőségek egyikén felveszi a kapcsolatot az
Adatkezelővel, akkor az Adatkezelő az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát, skype azonosítóját,
mint személyes adatokat, valamint az Érintett által önként megadott további személyes adatokat az alábbi
módon kezeli.

7. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI - KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A kapcsolatfelvétel esetén kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek:
•
•
•
•
•

név
e-mail cím (e-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén)
telefonszám (telefonhívás esetén)
skype azonosító (skypon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén)
egyéb, az Érintett által a kapcsolatfelvétel során önkéntesen az Adatkezelő rendelkezésre
vagy nyilvánosságra hozott személyes adat
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8. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK FORRÁSA
A weboldalon megadott kapcsolati lehetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel, így kapcsolati űrlap
elküldése, e-mail írás, telefonhívás, skype beszélgetés.

9. ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

10. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá személyes adatai kezelésével, úgy nem tudja felvenni,
illetve tartani a kapcsolatot az Adatkezelővel.

11. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE
E-mailen történő kapcsolatfelvétel esetén weboldalon megadott e-mail címet üzemeltető szerverei,
skype-on keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén a skype üzemeltető szerverei; telefonos
kapcsolatfelvétel esetén az Adatkezelő telefonja vagy sim kártyája. Ezen felül az Adatkezelő által vezetett
online vagy papír alapú adatkezelési nyilvántartás, az Adatkezelő számítástechnikai eszköze.
Felhívjuk az Érintett figyelmét arra, hogy amennyiben Facebook, Instagram vagy Pinterest (továbbiakban:
Közösségi oldal) oldalakon keresztül történik a kapcsolatfelvétel vagy a kapcsolattartás, úgy az Adatkezelő
és az adott közösségi oldal közös adatkezelőknek minősülnek, azaz az Érintett adatait az Adatkezelőn túl
az adott Közösségi oldal is kezeli. Az Adatkezelő által történő adatkezelésre jelen tájékoztatóban
meghatározott szabályok érvényesülnek, a Közösségi oldalak által történő adatkezelésre az adott oldal
adatkezelési szabályzata vonatkozik, melyek az alábbi linkekről érhetőek el:
•
•
•
•

Facebook: https://www.facebook.com/policy
Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/
Pinterest: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
Skype: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement
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12. AZ ADATFELDOLGOZÓRA VONATKOZÓ ADATOK
E-mail esetén:
Név: Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047)
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Skype esetén:
Név: Microsoft Headquarters
Székhely: One Microsoft Way Redmond, WA 98052

Tárhelyszolgáltató
Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Weboldal fejlesztő vállalat:
Név: Wordpress
Székhely: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110
United States of America

13. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
A kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük.
Amennyiben a kapcsolatfelvételt nem követi további kommunikáció az Adatkezelő és az Érintett között,
akkor valamennyi személyes adatot az utolsó kapcsolatfelvételt követő 30 napon belül töröljük.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
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14. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

15. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.

16. HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS ESETÉN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az Adatkezelőnél lehetőség van hírlevél feliratkozásra. A hírlevélben az Adatkezelő a tevékenysége körébe
eső írásokról, hírekről, aktuális ajánlatairól, kedvezményekről tájékoztatja a feliratkozót. Az alábbiakban
tájékoztatjuk a hírlevél küldés keretében történő adatkezelés részleteiről.

17. A SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI - KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A kapcsolatfelvétel esetén kezelt személyes adatok az alábbiak lehetnek:
•
•

név
e-mail cím

18. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSÉNEK FORRÁSA
Az Érintett hírlevélre történő feliratkozása során önkéntes adatszolgáltatás.

19. ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja az Érintett tájékoztatása az Adatkezelő a tevékenysége körébe eső írásokról, hírekről,
aktuális ajánlatairól, kedvezményekről tájékoztatás, follow-up e-mailek küldése, marketing tevékenység
termék, szolgáltatás értékesítése érdekében; gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési, illetve
marketing célú megkeresést is tartalmazó e-mail küldése.
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20. ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja: az Érintett hozzájárulása.

21. AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE
A Weboldalon megadott e-mail címet és a weblapot üzemeltető szerverei, az Adatkezelő
számítástechnikai eszköze, az Adatkezelő által vezetett adatkezelési nyilvántartás.

22. AZ ADATFELDOLGOZÓRA VONATKOZÓ ADATOK
Név: Google Ireland Limited (nyilvántartási szám: 368047)
Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Tárhelyszolgáltató
Név: EVOLUTIONET Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Weboldal fejlesztő vállalat:
Név: Wordpress
Székhely: Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110
United States of America

Hírlevél szolgáltató:
Név: Mailerlite
Székhely: Jono Basanavičiaus g. 15, LT-03108 Vilnius , Litvánia
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23. A FELVÉTELEK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA
A kezelt személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig őrizzük.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja és a hírlevélről leiratkozzon. A
hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

24. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
A személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az adatfeldolgozók férnek hozzá.

25. HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő nem továbbítja az adatokat harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére.
Hatályos 2020. január 29. napjától
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