ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Halász Katalin egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, a www.kismamamasszazs.hu honlap felhasználóinak személyes adatait érintő adatkezelési tevékenységéről az Általános Adatvédelmi
Rendelet (az Európai Tanács és a Parlament (EU) 2016/679 rendelete, General Data Protection
Regulation, azaz GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintettek előzetes tájékoztatása és jogaik
gyakorlásának elősegítése érdekében adja ki a jelen adatkezelési tájékoztatót.
AZ ADATKEZELŐ
A www.kismamamasszazs.hu honlapot működtető adatkezelő:
Név: Halász Katalin egyéni vállalkozó
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 41.
Adószám: 68126881-1-41
Telefonszám:+36 -30-273-4995
E-mail cím: kismamamasszazs.hu@gmail.com
Honlap: www.kismamamasszazs.hu
Képviselő: Halász Katalin
(a továbbiakban Adatkezelő)
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK
I.

Adatkezelési tevékenységek a honlapon

A www.kismamamasszazs.hu honlapon kizárólag az érintettek hozzájárulása alapján gyűjtünk
és kezelünk személyes adatokat. A honlap működtetése során személyes adatokat az alábbi
célból gyűjtünk, rögzítünk és tárolunk:
a) Hírlevél küldése céljából
A honlapunkon neve és email-címe megadásával feliratkozhat hírlevelünkre. A hírlevél-szolgáltatás igénybevétele előtt a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával beleegyezését adja e-mail-címének kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható. A leiratkozásra vonatkozó tudnivalókat minden hírlevél végén megtalálja.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, vagy hírlevél szolgáltatás
megszüntetéséig
b) Kedvezményre jogosító kupon kiküldése céljából
A honlapunkon neve és email-címe megadásával feliratkozhat a kuponakcióinkra. A feliratkozáskor a hozzájáruló nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox)
kipipálásával beleegyezését adja nevének és e-mail-címének kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: a kuponakció végéig
c.) Üzenetküldés funkció használata esetén válaszadás céljából

A honlapunkon neve és email-címe megadásával üzenetet küldhet részünkre. A hozzájáruló
nyilatkozat szövege mellett elhelyezett jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával beleegyezését
adja nevének és e-mail-címének kizárólag erre a célra történő felhasználásához. Az adott beleegyezés bármikor visszavonható.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Kezelt személyes adat: név, email-cím
Az adatkezelés időtartama: az üzenetben megjelölt kérések teljesítéséig illetve a válaszadásig.
Adattovábbítás
A honlapunk használata során megadott személyes adatait kizárólag arra a célra használjuk,
amelyhez hozzájárulását adta. Adataihoz csak a jelen adatkezelési tájékoztatóban
megnevezett adatfeldolgozók férnek hozzá, és azokat kizárólag a részünkre nyújtott szolgáltatás teljesítése körében, a jelen tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezelik, harmadik személynek nem továbbítják.
Sütik használata
Weboldalunkon nem használunk sütiket. A Google Analytics által használt anonim sütik
leírását lásd az 5. pontban.
Naplózás
A weboldalunk meglátogatásakor a webszerver nem naplózza a felhasználók tevékenységét.
Google Analytics
Honlapunkon a Google Analytics programot használjuk. A Google Analytics a Google elemző
eszköze, amely abban segít nekünk, hogy pontosabb képet kapjunk látogatóink tevékenységeiről, és ennek megfelelően alakítsuk át holnapunk tartalmát. A szolgáltatás sütiket
használ, hogy információkat gyűjtsön, és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google
számára. Vagyis az adatok anonimizálva vannak. A Google Analytics által használt sütiket az
alábbi táblázatban ismertetjük:
Süti neve

Süti élettartama

Süti funkciója

ga

2 év

a felhasználók megkülönböztetése

_gid

24 óra

a felhasználók megkülönböztetése

_gat_gtag_UA_115044074

1 perc

a
szervernek
küldött
lekérések sűrűségének növelése

Önnek lehetősége van arra, hogy a Google Analytics szolgáltatását a használat engedélyezését
követően kikapcsolja azokra az esetekre, amikor meglátogat egy weboldalt. További információt erről a következő linken érhet el:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

II.
Az Adatkezelő szolgáltatásaira vonatkozó számlakibocsátáshoz kapcsolódó
adatkezelés
Számlakibocsátó:
Név: Halász Katalin egyéni vállalkozó
Székhely: 1024 Budapest, Margit körút 41.
Adószám: 68126881-1-41
Telefonszám:+36 -30-273-4995
E-mail cím: kismamamasszazs.hu@gmail.com
Honlap:www.kismamamasszazs.hu
Képviselő: Halász Katalin
Az adatkezelés célja:
A számlaadásra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre:
 – az érintett vezeték- és keresztneve;
 – a számla kiállításához megadott számlázási név, cím és adószám (ha utóbbi kötelező,
vagy az érintett megadja);
 – a tranzakció száma, dátuma és időpontja;
 – a bizonylat tartalma.
Az adatkezelés időtartama: A számlakibocsátáshoz kapcsolódó adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a számla kibocsátásától számított 8 teljes naptári év, illetve a mindenkor
hatályos számviteli- és adó jogszabályokban rögzített kötelező bizonylat-megőrzési idő
ADATFELDOLGOZÓK
A holnap működtetése érdekében az alábbi adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezelnek:
1. Tárhelyszolgáltatás, szerver üzemeltetés
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Székhely:1122 Bp. Gaál József út 24.
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Adószám: 23289903-2-43
Képviselő: Ügyfélszolgálat
E-mail cím: info@tarhelypark.hu
Honlap: tarhelypark.hu
Az adatfeldolgozó a fenti szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges mértékben dolgozza
fel a honlapon megadott személyes adatokat.
Adatfeldolgozási tevékenysége: a személyes adatok biztonságos tárolása a szerveren.
2. Könyvelés
Cégnév: Lingua Könyvelés Kft.
Székhely: 2471 Baracska, Fehérvári u. 27.
Cégjegyzékszám: 07-09-011074
Adószám: 13035899-2-07
Képviselő: Horváth Katalin
Telefonszám: +36 1 212 0166
E-mail cím: konyveles@lin-konyveles.hu

Honlap:nincs
A számlákat a könyvelési szolgáltatást nyújtó partnerünknek továbbítjuk a könyvelési és
adózási kötelezettségek teljesítése céljából.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó jogi kötelezettségeink
teljesítése.
Feldolgozott adatok köre:
 az érintettek számlázáshoz megadott vezeték- és keresztneve, címe és adószáma (az utóbbi kizárólag abban az esetben, ha a számviteli jogszabályok alapján kötelező tartalmi
elem, vagy az érintett megadja);
 a bizonylatok száma és pénzügyi tartalma.
Az adatfeldolgozási tevékenység időtartama: a számla kibocsátásától számított 8. naptári év
végéig
1.
Holnap adminisztráció
Cégnév: Kiss Dániel EV.
Székhely: 2051. Biatorbágy Nárcisz u. 5.
Cégjegyzékszám: 35467568
Adószám: 66499569-1-43
Képviselő: Kiss Dániel
E-mail cím: kissdaniel73@gmail.com
Honlap: compscan.hu
Az adatfeldolgozó a fenti szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges mértékben dolgozza
fel a honlapon megadott személyes adatokat.
Adatfeldolgozási tevékenysége: a honlap karbantartása, tartalomfeltöltés, hibaelhárítás,
honlap-funkciók működésének és a személyes adatok biztonságos kezelésének ellenőrzése.
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TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETTEK JOGAIRÓL
A jelen adatvédelmi tájékoztatót a honlapunkon folyamatosan hozzáférhetővé tesszük, a
módosításáról a regisztrált látogatóinkat a módosítást követő első belépéskor felugró
ablakban tájékoztatjuk. A regisztráció/hírlevél feliratkozás során felhívjuk a látogató figyelmét az adatkezelés céljára, az adatkezelés időtartamára, a leiratkozás lehetőségére és
módjára, valamint biztosítjuk, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulás
megadását megelőzően adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerhesse.
Amennyiben személyes adatait nem Öntől kaptuk meg, (hanem pl. nyilvános adatbázisból,
mint a Facebook), egy hónapon belül; illetve az első kapcsolatfelvétel alkalmával
tájékoztatjuk az érintett személyes adatok köréről, valamint azok forrásáról és arról, hogy
az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
Tájékoztatást kérhet arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatát, és ha igen, akkor kérheti, hogy az általa kezelt személyes adatokhoz biztosítson hozzáférést. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát térítésmentesen az
érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó
pontatlan személyes adatokat, illetve hiányos adatait egészítse ki.
Kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését.

Az Adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan
késedelem nélkül törölje, ha:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték illetve
kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek
nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogszabályban előírt kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell.
A törlés megtagadható
 – a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
vagy
 – ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet,
megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
Az Adatkezelő által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül
mondhatók le. Leiratkozás esetén az Adatkezelő a hírlevél adatbázisában az érintett személyes adatait törli.
6. Az érintett kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha
– vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát, vagy
– az Adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, vagy
– az Adatkezelés célja megvalósult, de az érintett igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.
7. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott és az
érintett által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban részére átadják és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.
1. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen
– ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges;
– ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos
kutatás; vagy
– ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.
Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálják, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítják, az Adatkezelést megszüntetik és a kezelt személyes adatokat
zárolják, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek.
9. Adatvédelmi incidens esetén, feltéve hogy az valószínűsíthetően magas kockázattal jár
a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan
késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. E

tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét,
és közölni kell legalább a következőket:
a) a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges
hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
Adatkezeléssel kapcsolatos bármilyen kéréssel, kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelő
képviselőjéhez fordulhat a kismamamasszazs.hu@gmail.com címre küldött e-mailben vagy a
1024 Budapest, Margit körút 41. postacímen.
Az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon:
+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.
Az érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék
hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Kelt, Budapest, 2018. május 25.

