
Adatvédelmi tájékoztató
1. Adatvédelmi tájékoztató célja:

Petőné Zsámpár Izabell(a továbbiakban: adatkezelő), mint adatkezelő magára nézve 
kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Adatkezelő kifejezetten kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a 
mindenkori hatályos nemzeti és uniós jogszabályoknak, valamint uniós jogi aktusoknak.

Adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatát bármikor módosíthatja, azonban erről mindenkor 
kellő időben értesíti az érintetteket.

Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben 
tartását, és ügyfelei személyes adatainak védelmét, így ügyfelei személyes adatait mindenkor 
bizalmasan és a lehető legmagasabb fokú körültekintéssel kezeli, és megtesz minden biztonsági, 
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsoltban felmerülő esetleges kérdéseket a lenti 
internetes elérhetőségein tud fogadni, valamint kijelenti, hogy adatkezeléseivel kapcsolatosan 
felmerülő jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a  
http://weddingon.hu/adatvedelem internetes elérhetőségen keresztül.

Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az esetleges személyes adatokkal együtt az 
adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

2. Adatkezelő adatai és tevékenysége:

Az adatkezelő személye: Petőné Zsámpár Izabell
Személyigazolvány szám: 004409MA
Honlap címe: http://weddingon.hu
E-mail címe: zsizabell@gmail.com
Telefonszáma: +3620/538-8682

2.1. Adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan 
rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat:

 az 1998. évi VI. törvény – Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 
során (Strasbourg 1981. január 28.),

 2001. évi CVIII. Törvény – Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, továbbá

 2003. évi C. Törvény – Az elektronikus hírközlésről

 2011. évi CXII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról

 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, GDPR);

 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
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 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról (Pmt.);

 az “Online Privacy Alliance” ajánlásait.

2.2. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatok 
köre

Az adatkezelés célja
Az adatkezelés 
jogalapja

számlázási adatok, e-
mail cím, telefonszám

Az Info törvénynek és az egyéb vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően az adatkezelés 
jogalapja a szerződés teljesítése.

Info.tv. 5. § (1) 
bek. a) és b) pont

 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései az érintettek önkéntes hozzájárulásán, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az 
érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos 
esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik 
kötelezővé.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 változatlansága igazolható (adatintegritás);

 a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 
véletlen megsemmisülés ellen, valamint olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 
gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban 
jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát 
és teljességét;

a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, 
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.

3. Internet-Felhasználók Védelme:

a., A Weblap a felhasználó hozzájárulása nélkül nem gyűjt semmiféle személyes, vagy 



személyére utaló adatot. A felhasználó neve, címe stb. ismeretlen marad. A felhasználó 
számítógépével kapcsolatban gyűjtött technikai adatok a következők: operációs rendszer, 
böngésző típusa, képernyőfelbontás és IP címeken alapuló földrajzi meghatározás.

b., A Weblap nem integrálja az elemzések során szerzett adatait semmiféle külső adatbázissal, 
amely tartalmaz személyes, vagy személyre utaló adatot.
 
2.) Az adatkezelés megnevezése
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján történik, 
mikor a http://superstar.pictures honlapon kitöltötte a kapcsolati űrlapot vagy a megadott email 
címre levelet küld.
 
3.)  Az adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
 
4.)  A kezelt adatok köre
Kötelezően megadott adatok:
- név
- email cím
 
3.1 Cookik(sütik)

A Weboldal oldalainak elemzése során cookie-technológiát alkalmaz. A cookie véletlenszerűen 
generált karakterek sorozatát tartalmazza. A cookie-technológiának köszönhetően lehetőség 
nyílik a következőkre: beazonosítani az internet-felhasználó által használt böngészőt, 
megkülönböztetni az új és visszatérő látogatókat (cookie-kat), az egymást követő 
oldalletöltéseket látogatásokként csoportosítani, rangsorolni az operációs rendszereket stb.
A Weblap látogatója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve 
kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben Ön 
számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy 
az így közvetített információt jelen weboldal üzemeltetője a működtetés céljából felhasználja.
Amennyiben nem engedélyezi, hogy beazonosítsuk a böngészőjéhez tartozó forgalmat, akkor azt 
minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltani. 
Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott 
Weblap összes funkcióját.  A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások 
menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

Néhány a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link:
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/
http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html
 
3.2. Google analitika
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Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai 
szolgáltatást NEM használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén 
elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának 
elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az 
Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket 
az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon 
végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő 
összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal 
kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az 
információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik 
felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP 
címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak 
kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez 
esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal 
használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a 
fentiekben meghatározott célokra.
Az Ön IP-címének Google Analytics általi vizsgálatát és használatát bármikor megtilthatja a 
jövőre nézve is. Részletes információk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

3.3 Kapcsolati űrlap adatszolgáltatása

A látogató önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az 
adatkezelés célja, hogy gyorsan, egyszerűen választ kapjon kérdésére az érdeklődő. A Weblap az 
önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik 
félnek nem adja át.
A Kapcsolati űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően 
kitöltendő mezők kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja 
elküldeni a levelet. Az adatok addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a látogató nem 
kezdeményezi. Azáltal, hogy a felhasználó kitölti a kapcsolati űrlapot, hozzájárul megadott adatai
feldolgozásához.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

3.4. Facebook közöségi média pluginok

Oldalaink a facebook.com közösségi média plugineket használják, ezek üzemeltetője a Facebook 
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. A pluginok a Facebook logójáról vagy a
„Facebook Social Plugin” szövegről ismerhetők fel. Ha Ön pl. rákattint a „Tetszik” gombra vagy 
megjegyzést fűz hozzá, akkor az Ön böngészője közvetlenül átadja a megfelelő információt a 
Facebook számára, ott pedig mentésre kerül. A személyes adatainak Facebook általi 
használatáról, valamint ez Ön ilyen irányú jogairól szóló részleteket kérjük, tekintse meg a 
Facebook adatvédelmi tájékoztatójában: http://www.facebook.com/policy.php

Ha nem szeretné, hogy a Facebook az oldalainkon keresztül Önről adatokat gyűjtsön, oldalaink 
felkeresése előtt jelentkezzen ki a Facebook rendszeréből. Adatkezelő kijelenti, hogy mind a 
Google, mind pedig a Facebook, mint adatfeldolgozók kötelesek betartani a mindenkor hatályos 
nemzeti és uniós jogszabályokat, valamint uniós jogi aktusokat. Amennyiben adatkezelő jogtalan 
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adatfelhasználást érzékel, először azonnal panasszal él fenti adatfeldolgozók irányába, ennek 
eredménytelensége esetén pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
azonnali segítségét kéri.

4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Felhasználó bármikor kérhet 
információt az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 
fenti elérhetőségein.

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő adatkezelése során megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek
részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett 
valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, 
átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva 
nyújtsa.

4.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult az adatkezelőtől visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult rá, hogy a személyes adatokhoz és a 
következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok 
kategóriái; 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; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a 
helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz 
címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált 
döntéshozatal ténye, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 
következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 
fentieknek megfelelő tájékoztatását.

4.3. Helyesbítés joga 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan, vagy helytelen személyes 
adatok helyesbítését és a hiányos, vagy valós adatok kiegészítését.

4.4. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, amennyiben:

 a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy 
más módon kezelték;

 az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek 
nincs más jogalapja;



 az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre;

 a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
kínálásával kapcsolatosan került sor.

4.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 
teljesül:

 az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését;

 az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 
felhasználásának korlátozását;

 az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
vagy

 az érintett tiltakozott az 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 korlátozás alá esik, a 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 Unió, illetve valamely 
tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

4.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

4.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. 
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.

4.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást



Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

4.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.

4.10. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

II. Az adatkezelésben érintett weboldalak domain és tárhelyszolgáltatója
 Név: Magyar Hosting Kft.
 H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.
 Telefon: +36 1 700 2323
 E-mail: info@tarhely.com
 Weboldal: tarhely.com

A Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-
09-968314; telefonszám: +36 1 700 2323; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint 
Cégbíróság; adószám: 23495919-2-41) (a továbbiakban: Szolgáltató) a https://www.tarhely.com 
és https://online.mhosting.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) információtechnológiai 
szolgáltatások megrendelésének céljából honlapot üzemeltet, amelynek során a Honlapra 
látogatók és a Honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével 
összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt 
személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, 
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített 
személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal 
összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. Szolgáltató fenntartja 
magának a jogot ezen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban 
meghatározott adatkezelésekhez. A honlap látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják, 
tudomásul veszik, hogy rendelés csak regisztráció után, egy átlátható vásárlási folyamat keretén 
belül adható le.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-86703/2015.

https://online.mhosting.hu/
https://www.tarhely.com/
tel:06%201%20700%202323
http://www.naih.hu/


1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül 
elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a 
teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, 
illetve a létrejött szerződések bizonyítása, a rendeléssel kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés 
lemondása, módosítása), azaz ügyfél adatkezelés.

2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A Szolgáltató általi adatkezelésekre a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 3. § (1) bekezdés a) 
pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó az
egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses 
adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Magyar Hosting Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-
968314; adószám: 23495919-2-41; telefonszám: +36 1 700 2323. Adatkezelési nyilvántartási 
szám: NAIH-86703/2015.
Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra 
vonatkozik, így az Avtv. 30. § a) pontja alapján az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele
nem szükséges.

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval 
kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának
időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint 
Szolgáltató általi törlésére bármikor, a Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon 
kerülhet sor.
A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet 
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott 
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb
módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. A KEZELT ADATOK KÖRE

Technikai adatok. A Honlap használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan 
rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát 
és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja 
össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz 
a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a 
Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és 
időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja.

tel:06%201%20700%202323


A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint 
statisztikai célokra használja fel.

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő 
személyes adatokat:

 belépési azonosító,

 jelszó,

 teljes név,

 számlázási cím (irányítószám, település, utca, házszám),

 ország, megye,

 telefonszám,

 saját e-mail cím.

Az adatok megadását követően Szolgáltató e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció 
sikerességéről.
Felhasználó a regisztrációt követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is 
megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez 
szükséges.
A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre 
nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz 
kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

Hosting szolgáltatás. Szolgáltató a Honlapon hosting szolgáltatásokra, e szolgáltatások 
megrendelésére biztosít lehetőséget. Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett 
technikai adatokat, valamint a megrendelés során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

Felhasználó a rendelés feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) 
is megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés 
teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, 
ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak 
megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás 
rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. 
Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.
A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben 
kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság megkeresése esetén) 
illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. ADATBIZTONSÁG

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott 
személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, 
őrzése során.



A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a 
személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Az adatkezelő honlapját kiszolgáló szerverek saját magánál, a Magyar Hosting Kft.-nél 
(mhosting.hu) találhatók. Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az 
információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az 
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: 
gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon 
férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

8. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó 
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai 
törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban 
adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató
munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.
A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését
kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a 
kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 
lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) 
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.
A Felhasználó a Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó u. 27., vagy az érintett választása 
szerint az érintett lakóhelye/székhelye szerinti megyei bíróság előtt is érvényesítheti jogait 
(jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 22. § (1) bekezdés). Kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság elnöke: Dr. Péterfalvi Attila (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet 
fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, Tel.: +36-1/391-1400) segítségét is 
(jogszabályi háttér: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény 52. § (1) bekezdés).
Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél 
adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató 
jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden
tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának 
megállapítása céljából.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak 
jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató 
vagy reklám) e-mail küldésére.
Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése 
(ideértve pl. a szolgáltatás árának megfizetésére figyelmeztető automatikus e-mail üzenetek 
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küldését), szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek 
érdekében kerül sor e-mail küldésére.
A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy a Szerződési Feltételek változása esetén a 
változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó 
tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az 
érintettek részére. Az ilyen “értesítési listáról” nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a 
Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A Felhasználó által megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot tartalmazó 
leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, hírlevélre történő 
feliratkozással, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes 
értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a 
szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési 
nyilatkozatban foglaltakat. Honlapra mutathatnak linkek más külső oldalakról, és a honlapról 
mutathatnak linkek más külső oldalakra is egyaránt. Honlapunk nem felelős más, külső 
weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak a Honlapon keresztül elérhető 
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés 
megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött 
szerződések bizonyítása, a rendeléssel kapcsolatos egyéb célok miatt (rendelés lemondása, módosítása), 
azaz ügyfél adatkezelés.

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Az adatokat a lehető 
legbiztonságosabban tároljuk. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk 
át. 

 


