1. Az adatkezelési tájékoztató célja
Felföldi Melinda Melitta (a továbbiakban, mint adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri
el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos
minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban,
valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az
esetleges változásokról adatkezelő kellő időben értesíti közönségét.
Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az
adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
Az adatkezelő adatai:
Név: Felföldi Melinda Melitta e.v.
Nyilvántartási szám: 44519008
Adószám: 67251533-1-41
Székhely és postacím: Budapest, 1042 Árpád út 8-12. 4-es lépcsőház, 2/3.
Adatvédelmi felelős: Felföldi Melinda Melitta
email: felmel79@gmail.com
telefonszám: +36 (30) 513 9240

2. Jogszabályok
Az adatvédelmi tájékoztató a jelenleg hatályos törvényünk, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.),
valamint a Európai Uniós általános adatvédelmi rendelet, 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 szóló Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet, a GDPR, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. évi CVIII. törvény, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény figyelembevételével készült.
Az adatvédelmi tájékoztatónk célja, hogy meghatározza az adatok kezelésére vonatkozó
alapvető szabályokat és a jogszabályi megfelelés mellett az adataidat az adatkezelés során a
legteljesebb körültekintéssel tudjuk kezelni.

3. Az adatkezelésre vonatkozó fogalom meghatározások:
- Személyes adat: természetes személyek azonosítására szolgáló bármilyen adat, információ,
ami lehet például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy

természetes személy, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező
- Adatkezelő: az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt adatokat kezel, meghatározza az
adatkezelés célját, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja- Adatkezelés: az adaton végzett bármilyen művelet, vagy műveletek összessége, így különösen
gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése, megsemmisítése
-Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele
-Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges
- Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítéseAdatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó
által végzett adatkezelési műveletek összessége
-Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
-Hozzájárulás: a természetes személy akaratának önkéntes, határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, hogy a beleegyezését adja az általa megadott
adatok kezeléséhez
-Felhasználó: az a természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon
keresztül időpontot foglal, vagy a felmel79@gmail.com email címen keresztül felveszi velem
a kapcsolatot.
-Adattárolás időtartama: az adatokat az adatkezelő addig tárolja, ameddig szükséges ahhoz,
hogy a Felhasználó a weboldalon elérhető szolgáltatásokat igénybe tudja venni, használni
kívánja, valamint addig, míg a Felhasználó nem kéri adatainak törlését

4. Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelő vendégkönyvének kitöltése során rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat
az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a endégkönyvet kitöltők önkéntes valamint
előzetes, részletes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelő a
Személyes adatokat a vendégkönyvet kitöltők jelentkezése, valamint a blogbejegyzések végén
található véleménynyilvánítások során kapta meg és a hozzászólókkal való kapcsolatfelvétel,
kapcsolattartás céljából kezeli.

5. Általános adatkezelési irányelvek
Felföldi Melinda Melitta adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén az érintettek hozzájárulásukat az adatkezelés

bármely szakaszában visszavonhatják. Amennyiben nem saját személyes adatodat adod meg,
az én kötelességem a Te hozzájárulásod megkérése.
Adatkezelési alapelveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
-

-

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információs
szabadságról - (Infotv.);
Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete – 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
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről
2000. évi C. törvény – a számvitelről
2017. évi LII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
2013. évi CCXXXVII. törvény -a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

6. Az Adatkezelő által gyűjtött adatok köre
A weboldal használatához és az azon történő böngészéshez nincs szükség arra, hogy bármilyen
adatot a rendelkezésemre bocsáss, légy a blogomon megjelenő cikkek visszatérő olvasója.
Ha a böngészésednek célja van és szeretnéd felvenni velem a kapcsolatot, vagy időpontot
szeretnél foglalni nálam, azt több módon is megteheted:
-Hívj fel! (+36 (30) 513 9240)
-Írj email! (felmel79@gmail.com)
-A weboldal “Kapcsolat” menüpontjában található üzenetküldési lehetőséget is használhatod
Mindhárom esetben meg kell adnod a neved, email címed, telefonszámod. Ezen adatok
fontosak a Veled történő kapcsolattartásban. Bármikor kérheted az általad megadott adatok
törlését a rendszerből!

7. Az adatkezelésre és feldolgozásra, valamint a Személyes adatok
megismerésére való jogosultság
A Személyes adatok kezelését és feldolgozását kizárólag az adatkezelő végzi, és nem továbbítja
harmadik személyek részére, azokat kizárólag Felföldi Melinda Melitta, mint adatkezelő
ismerheti meg.

8. Az adatok fizikai tárolási helyei
Személyes adataid (vagyis azok, melyek személyeddel kapcsolatba hozatók) a következő
módon kerülhetnek a kezelésembe: az általad használt számítógéppel, böngésző programmal,
internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan
képződnek számítógépes rendszeremben, másfelől Te is megadhatod nevedet, elérhetőségedet,
vagy más adatodat, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kívánsz lépni velem.

9. Az adatkezelés időtartama
Felföldi Melinda Melitta. a vendégkönyv kitöltésével rendelkezésére bocsátott Személyes
adatokat az adatkezelési cél megszűnéséig vagy az érintett adatkezelést megtiltó rendelkezéséig
kezeli, ha a működésére vonatkozó törvények máshogy nem rendelkeznek.

10. Az érintett jogai
Tájékoztatlak, hogy Felföldi Melinda Melittánál kérelmezheted
a) tájékoztatásodat személyes adataid kezeléséről
b) személyes adataid helyesbítését
c) személyes adataid – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását
d) tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen
e) bírósághoz fordulhatsz jogaid megsértése esetén
Felügyeleti Hatóság, akihez fordulhatsz:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
Tájékoztatlak továbbá arról, hogy a vendégkönyv kitöltésével és Felföldi Melinda Melitta
részére történő elküldésével a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismered és kifejezetten
hozzájárulsz ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott valamennyi adatot – a
Személyes adatokat is beleértve – Felföldi Melinda Melitta a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

11. Adatbiztonsági intézkedések
A kockázat mértékének megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával
biztosítom a Felhasználó adatainak biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni
védelmet, ideértve a személyes adatok kezelésére használt informatikai rendszerek és eszközök
bizalmas jellegének biztosítását, integritást, rendelkezésre állását és ellenálló képességét.

12. A Tájékoztató felülvizsgálata, módosítása
A fentiekre tekintettel, valamint arra, hogy az adatkezelés körülményei, és törvényi szabályai
időről-időre megváltozhatnak, valamint arra, hogy az adatkezelő további fejlesztéseket
eszközöl, vagy az adatkezelést új célokkal egészíti ki, ezért fenntartom a jogot, hogy ezen
tájékoztatót a változásoknak megfelelő módon módosítsam.
Budapest, 2021.03.01.

