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ADATVÉDELMI SZABÁLZAT
Keresztesiné Kanyok Gabriella (adószáma: 67663934-1-33, székhelye 2093 Budajenő,
Szőlőhegyi út 49) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április
27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen
tájékoztatóval és folyamatleírással nyújt tájékoztatást az Etiquette.hu honlap, Facebook oldal
és Instagram oldal használata során megvalósuló valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos
minden tényről.
I. Az adatkezelő személye: Keresztesiné Kanyok Gabriella egyéni vállalkozó, a
továbbiakban adatkezelő
II. Adatvédelmi tisztviselő nem kerül kinevezésre.
III. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. január 23. napjától visszavonásig
tart.
IV. Az adatvédelmi tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő által a honlap
üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4.
cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
V. Fogalmak:
a) 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.
b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés
vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait
és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az
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adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.
e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. 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.
f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, 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
felhatalmazást kaptak.
g) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt
állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
i) képviselő: az az Európai Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel
rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban
megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy
adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az e rendelet
értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában.
j) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet
folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
További fogalmak:
k) adatvagyon leltár: az adatkezelő által kezelt személyes adatok körének és
jellegének felmérését szolgáló dokumentum.

3
l) technikai és szervezési intézkedések: az adatkezelő által az adatkezelés jellege,
hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat
figyelembevételével megfelelően meghatározott eljárásrend annak biztosítása és
bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban
történik. Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén
naprakésszé teszi.
VI. Az érintettek jogainak érvényesülése
Az érintett az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:





kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
kérheti személyes adatainak helyesbítését,
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását
kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes
vagy
 az azokkal elérendő célból az adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A törléshez való jogot az érintett aza alábbiak szerint gyakorolhatja:
1. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre 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 kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását
(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre jogos érdeken alapuló adatkezelés miatt szükség van
d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
2. Az érintett törlési kérelmének az adatkezelő nem tesz eleget, amennyiben az
adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra
alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.
3. Amennyiben az adatkezelőhöz törlési kérelem érkezik, az adatkezelő első lépésként
megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek
érdekében az adatkezelő elkérheti az érintett és az adatkezelő között fennálló
szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte),
az érintett számára az adatkezelő által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről
nyilvántartott személyazonosító adatok megadását (az adatkezelő azonban nem kérhet
azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván).
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4. Amennyiben az adatkezelőnek eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles
mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból
törlésre kerüljön.
5. Az adatkezelő a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés
megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet az adatkezelő írja alá egy személyben.
A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:
a) az érintett nevét
b) a törölt személyes adattípust
c) a törlés időpontját.
6. Az adatkezelő tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a
személyes adat továbbításra került.
VII.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő tevékenysége értékesítés, képzésre jelentkezés, az adatkezelés jogalapja a
GDPR 4. cikk 11. pont az „érintett hozzájárulása”, amely az alábbiakat jelenti az érintett
akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű
kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1 bekezdés b. pontja. az adatkezelés olyan szerződés
teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
1.Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, termék értékesítése esetén, hogy az alábbi adatokat
kezeli:
Vezeték-és keresztnév.,
E-mail cím
Telefonszám.
Számlázási név és cím
A vásárlás/jelentkezés időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás kori/jelentkezés IP címe Technikai művelet végrehajtása.
Szállítási név és cím
Ezen adatokra az adatkezelőnek a szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés
létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az
abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése
céljából van szüksége.
A szállítási név és cím a házhoz szállítás szükséges eleme, ennek hiányában az adatkezelő
nem tudja szerződést teljesíteni.
A számvieteli bizonylatok, jogszabály kötelező rendelkezése szerint, a kiállításától számított 8
évig, olvasható formában az adatkezelő köteles megőrizni. A kötelező, adatkezelési idő az
adatokat az adatkezelő megsemmisíti.
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Adattovábbítás, könyvelés céljából. Belusiák Éva.
2.Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy hírlevélre való feliratkozás esetén, hogy az
alábbi adatokat kezeli:
Név, e-mail cím.
A feliratkozás időpontja
A feliratkozás kori IP cím
Technikai művelet végrehajtása.
Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.
Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet)
küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,
akciókról, új funkciókról stb.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
Az adatkezelő tájékoztatja az érinetteteket arról, hogy a reklámozó, a reklámszolgáltató,
illetve a reklám közzé tevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló
nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a
nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló
nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél
számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.
A hozzájárulás a hírlevélről való leiratkozással azonnal megtörténik, de az érintettek joga van
e-mailban, vagy postai úton is kérni adatai törlését, amelyet az adatkezelő haladéktalanul
teljesít.
Az adatok informatikai védelmét a Webnode csapata biztosítja.
Budajenő, 2019. január 23.

Keresztesiné Kanyok Gabriella
egyéni vállalkozó

