Adatvédelmi Nyilatkozat
Jelen weboldalt (a továbbiakban: az “Oldal”) Boncsó Brigitta egyéni vállalkozó, (1221
Budapest, Korompai út 4.) működteti.
Az oldal üzemeltetője (a továbbiakban: a “Szolgáltató”) minden szükséges erőfeszítést megtesz
annak érdekében, hogy a jelen honlap tartalma a valóságnak megfelelő és naprakész legyen, de
a honlap tartalmának megbízhatóságával kapcsolatban felmerült igényekért, kárért nem vállal
felelősséget.
I.

Adatkezelési alapelvek

A Szolgáltató elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a
látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai
és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A Szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat,
amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így
különösen az alábbiakkal:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK
irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi
feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
1995. évi CXIX. törvény.
II.

A szabályzat célja

A Szolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen
nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.
III.

Fogalom meghatározások

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból
levonható, a természetes személyre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés
során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és
tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és
törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk
megakadályozása
is.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa
megbízott
adatfeldolgozóval
végrehajtatja
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás
helyétől.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását
végzi.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.
Felhasználó: az Adatkezelő oldalait meglátogató, azok szolgáltatásait igénybe vevő bármely
személy.
IV.

A kezelt személyes adatok köre

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a Felhasználó önkéntesen bocsát
rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve
adatfelhasználáshoz a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a Felhasználó
egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is.
A honlap meglátogatása során a Szolgáltató szervere bizonyos adatokat automatikusan,
rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató
Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma,
számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Szolgáltató oldalait elérte,
azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap
eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott
gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok
kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Szolgáltató az adatokat harmadik
személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelően történik.
Amennyiben személyes adatokat bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, akkor azokat a törvényes
kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem
adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön
hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli.
A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai és a felhasználók
tekinthetnek bele.
V.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelés jogalapja a Szolgáltató által üzemeltetett oldalakon történő

a)
b)
c)
d)

regisztráció
hírlevél feliratkozás
vásárlás
vagy bármely egyéb felhasználói művelet során a megfelelő tájékoztatáson alapuló,
önkéntesen kitöltött űrlap.

Az adatkezelés célja a Szolgáltató oldalain elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása.
A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a szolgáltatás igénybevételétől eltérő célokra nem
használja fel.
A Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást.
VI.

Az adatkezelés elvei

Az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és ettől eltérő módon nem
szabad felhasználni.
A Szolgáltató, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek.
Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.
VII.

Adatvédelmi irányelvek

A Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes
adatokat a Szolgáltató az érintettek hozzájárulása alapján, kizárólag a szolgáltatások
igénybevételéhez kötötten használja fel.
Minden olyan esetben, ha a Szolgáltató a tárolt személyes adatokat a szolgáltatás
igénybevételének biztosításától eltérő célra kívánja felhasználni, a Felhasználót az eltérő
adatkezelési célról tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetve
lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást bármikor megtagadja. Az e rendelkezés
alapján kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így
rendelkezik.
A Szolgáltató, mint adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználók adataihoz a jelen szabályzatban
meghatározottakon kívül más nem fér hozzá, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.
Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben
a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak
személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de
nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen
kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.
VIII.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kezdő időpontja a Szolgáltató oldalain található bármely regisztrációs űrlap
kitöltésének és egyben jelen szabályzat elfogadásának időpontja. A regisztrációt követően a
Felhasználó adatait jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően, adatbázisunkban tároljuk.
A regisztráció során megadott Felhasználói adatokat a regisztráció érvényességéig tároljuk.
Amint megszűnik a felhasználó hozzáférése az oldalhoz, adatait töröljük. A törlés időpontja a
Felhasználó leiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított minimum 1, de
legfeljebb 10 munkanap. Törlés után a Felhasználó minden személyes adata törlésre kerül,
kivéve a törvény által kötelezően tárolandó adatokat. Továbbá bűncselekmény gyanúja vagy
polgári jogi felelősség gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás
időtartamára megőrizni.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő egyéb adatok a
keletkezésüktől számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a szerveren. A Szolgáltató biztosítja, hogy ezen adatok
semmilyen formában nem kapcsolhatóak össze egyéb személyes felhasználói adatokkal.
IX.

Rendelkezés személyes adatokkal

A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével
– törlését.
Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott
feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
a személyes adatokat. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.
E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó
tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés
állapítható meg.
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja
megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság
vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése
(továbbítása) kizárólag a Szolgáltató vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat

felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás céljára történik, vagy a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A Szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az
Szolgáltató köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor
megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.
Regisztrálásuk törlését a Felhasználók az info@jolfestesz.hu e-mail címen jelezhetik, írásos
formában vagy a Szolgáltató levelezési címére, tértivevényes-ajánlott levélben.
Személyes adatok törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi,
törölt adatok nem állíthatók helyre.
X.

Adatfeldolgozás

A Szolgáltató külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat
maga dolgozza fel.
XI.

Adattovábbítás

A Szolgáltató, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésre álló és általa
szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat
továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása,
valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
XII.

Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot – előzetes értesítés mellett –
egyoldalúan módosítsa. Minden Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értesítést követő
használattal automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.
XIII. Egyéb rendelkezések
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájánál lehet élni:
Székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.
Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

