
 

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
BEVEZETÉS 
 
Tárcza-Pap Judit egyéni vállalkozó (Székhely: 3400 Mezőkövesd, Batthyány utca 7. 1/1. 
Adószám: 69050369-1-25; Telefonszám: +36309581199; Statisztikai számjel: 69050369-9609-231-
05 a továbbiakban „Szolgáltató”, vagy „Adatkezelő”), 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 jogszabályokban 
meghatározott elvárásoknak. 
 
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (Adatkezelési Szabályzat) az Adatkezelő által 
üzemeltetett, a http://www.boldoganya.hu  (Weboldal) felhasználóit (Felhasználó) a jelen 
Adatkezelési Szabályzatban tájékoztatja a személyes adatok kezelése körében követett 
gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, 
valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. Továbbá 
biztosítja a természetes személy Felhasználók magánszférájának tiszteletben tartását, az 
adatvédelem és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá, hogy 
megakadályozza a Felhasználó személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok 
megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását. 
 
A jelen Adatkezelési Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény) rendelkezéseinek megfelelő 
adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza. 
Az adatkezelés alapelvei és jelen tájékoztató összhangban vannak továbbá az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről; 
 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során 

Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről, 
 2008. évi XLVIII. törvény A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 
 2000. évi C. törvény – a számvitelről 
 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 
 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 
 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről 
 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) 

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

 
Amennyiben kérdése van jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk 
az info@boldoganya.hu e-mail címünkre vagy bármely elérhetőségünk egyikére. 
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KI VAGYOK? 

 
Tárcza-Pap Judit egyéni vállalkozó  
Székhelyem: 3400 Mezőkövesd, Batthyány utca 7. 1. em./1. ajtó 
Telephelyem: nincs. 
Honlapom: www.boldoganya.hu 
Kapcsolattartás: Tárcza-Pap Judit 
Postacímem: 2234 Maglód, Árpád vezér utca 1/a/3 
Telefonszámom: +36309581199 
E-mail címem: judit@boldoganya.hu 
Adószámom: 69050369-1-25 
Nyilvántartási számom: 52626117 
Statisztikai számjelem: 69050369-9609-231-05   
 
A GDPR 37. cikke alapján nem vagyok köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére. 
 
Az adatok kezelése során – ügyfeleim színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi 
adatfeldolgozókat veszem igénybe: 

Név Cím Tevékenység 

Tárhelypark Kft. 1122 Budapest Gaál József u. 
24. 

Tárhely szolgáltatás 

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 
7. 

Számlázás 

The Rocket Science Group 
LLC d/b/a MailChimp 

675 Ponce de Leon Ave NE, 
Suite 5000 
Atlanta, GA 30308 USA 

Hírlevél szolgáltató 

 
 
Amennyiben az adatfeldolgozók körét módosítom, a változásokat átvezetem jelen tájékoztatóban. 
 
 
A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 
 
Az általam kezelt adatok: 

Tevékenység 
megnevezése 

Adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Hírlevél 
szolgáltatás 

Kapcsolattartás 
Új információk, termékek 
bemutatása 
Gazdasági reklámot is 
tartalmazó e-mail 
hírlevelek küldése az 
érdeklődők részére, 
tájékoztatás az aktuális 
információkról, akciókról 
 

Önkéntes 
hozzájárulás 

Teljes név 
E-mail cím 

Hírlevélről 
történő 
leiratkozásig 

Ügyintézés, 
Panasz 

A felmerült kérdések 
megválaszolása, 

Jogi 
kötelezettség 

Teljes név 
E-mail cím 

5 évig 
 

https://www.google.hu/maps/place/1031+Budapest+Z%C3%A1hony+utca+7.
https://www.google.hu/maps/place/1031+Budapest+Z%C3%A1hony+utca+7.
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problémák kezelése Telefonszám 
Levelezési cím 
Egyéb személyes 
üzenet 

Coaching 
ülések, 
workshopok, 
rendezvények 

A jelentkezők, résztvevők 
nyilvántartása 
A megrendelések 
teljesítése, kedvezmények 
nyújtása,  
A vásárlás és fizetés 
dokumentálása, számviteli 
kötelezettség teljesítése, 
kapcsolattartás 
 

Az érintett 
önkéntes 
hozzájárulása 
Az Eker. tv. 
13/A. §-a 
A Számv. tv. 
169. § (2) 
bekezdése 
A Grt. 6. § (5) 
bekezdése 

Név, 
telefonszám, e-
mail cím, 
számlázási és 
postai cím, a 
választott 
csomag, az 
érintett céljának, 
egyéb 
megjegyzésének 
szabad szavas 
leírása, kiállított 
számlák adatai 
(fizetés módja, 
dátuma, összege, 
a vásárolt termék 
vagy igénybevett 
szolgáltatás 
megnevezése), a 
rendezvényeken 
résztvevőkről 
készített hang-, 
kép- és 
filmfelvételek és 
a direktmarketing 
célú 
megkereséshez 
adott 
hozzájárulás 
 

A 
felhasználó 
hozzájárulás
ának 
visszavonásá
ig, illetve  
a 
befizetésekk
el 
kapcsolatosa
n keletkező 
számviteli 
bizonylatok 
esetében a 
Számv. tv. 
169. § (2) 
bekezdéséne
k 
megfelelően 
8 év 

 
A Weboldal látogatóitól csak akkor kérem személyes adataikat, ha feliratkozni szeretnének 
hírlevelemre. A hírlevél feliratkozás kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatom 
össze és a látogatóim beazonosítása alapvetően nem célom. Bizonyos esetekben azonban a 
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. 
A Szolgáltató felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat 
adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
 
 
AZ ADATKEZELŐ ÜGYFÉLLEVELEZÉSE 
 
Amennyiben szolgáltatásaim igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban 
megadott elérhetőségeken, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken kapcsolatba léphet 
velem, mint Adatkezelővel. 
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Én, mint Adatkezelő a beérkezett e-maileket, egyéb csatornánk küldött üzeneteket és a 
honlapokon elhelyezett űrlap segítségével küldött üzeneteket a küldő nevével, e-mail címével, 
telefonszámával és más, önként megadott személyes adatával bizalmasan kezelem, az ügyek 
visszakereshetősége érdekében tárolom azokat, amíg azt szükségesnek ítélem meg. 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön a judit@boldoganya.hu e-mail, illetve 
postacímemen kérhet további tájékoztatást, válaszomat késedelem nélkül, 7 napon belül 
(legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldöm Önnek az Ön által megadott elérhetőségre. 
 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
Az Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az 
Infotörvény rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság 
(jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a 
nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is. Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el 
jelen jogi közlemény tartalmát. 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a 
Felhasználó köteles időről időre ellenőrizni a Weboldalt, biztosítandó, hogy az esetleges 
változásokról tudomással bírjon. Az Adatvédelmi tájékoztató 2018.09.01. napján lépett hatályba, 
rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. 
 
 
MILYEN ALAPELVEKET KÖVETEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN? 
 
Adatkezelésem során alábbi alapelveket követem: 
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan 
kezelem. 
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm, és azokat 
nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
c) az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek 
és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 
d) minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok 
pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul 
törlöm vagy helyesbítem. 
e) a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése 
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 
f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok 
megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, 
megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. 
 
Az Ön személyes adatait 
a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges 
mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, 
tárolom és használom fel. 
b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, 
ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét. 
c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik 
személynek fűződik jogos érdeke, például a weboldal működtetése, fejlesztése és biztonsága. 
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MIT KELL TUDNI MÉG A WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉSEMRŐL? 
 
A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésemre a hírlevél feliratkozás illetve a 
velem való kapcsolattartása során, éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan 
ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, 
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének. 
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, 
hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. 
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja 
 -  a hírlevél feliratkozás törlésével, 
 -  az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve 
 -  a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való 
hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. 
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 7 napos határidővel vállalom, 
azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségem teljesítése vagy jogos érdekeim 
érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetek. 
Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogató bűncselekményt 
követ el vagy rendszeremet támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével 
egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrzöm azokat a polgári 
jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 
 
Számlázással kapcsolatos adatkezelésem 
Számláimat jelenleg csak papír alapon állítom ki. A számlák kiállításához és kézbesítéséhez 
szükségem van a számlázási névre, számlázási címre, valamint a nevedre és a levelezési címedre 
(ezek különbözhetnek a számlán feltüntetett adatoktól), valamint ha a papír alapú számla 
postázása előtt szükséges lenne, úgy szkennelve is meg tudom küldeni, ehhez szükségem van egy 
e-mail címre is. 
A számlákat jogi kötelezettségem kiállítani, és az ezzel kapcsolatos adatokat kezelni a kiállítás 
évében és az azt követő 8 évben. A fenti adatok hiányában nem tudok eleget tenni számlázási 
kötelezettségemnek, így nem tudom a kért szolgáltatást teljesíteni/terméket számodra eladni. 
 
Mit kell tudni a közösségi médiákon keresztüli adatkezelésemről? 
 
Jelen vagyok a közösségi médiákban (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Pinterest, 
Googlee+). Ha az ezekhez kapcsolódó csatornákon lépsz velem kapcsolatba, akkor önkéntesen 
bocsátod a rendelkezésemre azokat az adataidat, amelyek a nyilvános adatlapodon 
megtalálhatóak.  Ha kedveled, vagy követed valamelyik oldalamat akkor a nevedet, a nyilvános 
profilodat, nyilvános megosztásaidat, hozzászólásaidat is látom a te hozzájárulásod alapján. 
Közösségi oldalaimon a blogcikkjeimmel, hétköznapjaimmal, gondolataimmal kapcsolatos 
bejegyzéseket teszek közzé, és ezekről beszélgetünk.  
 
Semmilyen személyes adatot nem gyűjtök ezekről az oldalakról. Ezeken az oldalakon 
adminisztrátor vagyok, de te rendelkezel mindenről. Amíg vissza nem vonod az oldal kedvelését, 
követését, addig látom a személyes adataidat, vagy amíg meg ne szüntetjük az oldalt. 
 
Mindegyik felületen megtalálható egy követés leállítására irányuló parancs, azzal tudod 
megszüntetni a követésemet. Kommentjeidet, nyilvános megosztásaidat bármikor törölheted. A 
hozzájárulásod visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít. 
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Alkalomszerűen előfordul, hogy blogcikkjeimben megemlítek más embereket, bloggereket. A 
róluk közöl személyes adatokat hozzájárulásuk alapján kezelem és használom fel. Bármikor 
lehetősége van bármelyik természetes személynek a korábban adott hozzájárulásának 
visszavonására, ezt e-mailben teheti meg, melyet az info@boldoganya.hu e-mail címre szükséges 
elküldeni. Ebben az esetben törlöm a cikket vagy olyan módon módosítom annak a tartalmát, 
hogy azzal teljesítem a kérést. A hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelésem jogszerű. 
 
Én, mint Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – akkor kezelek személyes adatot, 
ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban 
meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. Én, 
mint Adatkezelő – az Infotv. rendelkezéseivel összhangban – akkor is kezelhetek személyes 
adatot, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a 
személyes adat kezelése az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából 
szükséges, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából 
szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával 
arányban áll. 
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes 
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, 
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához 
vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett 
személyes adatai kezelhetőek. 
 
 
MIT KELL TUDNI DIREKT MARKETING ÉS HÍRLEVÉL CÉLÚ 
ADATKEZELÉSEMRŐL? 
 
Ön a hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási 
szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes 
adatait marketing célokra is felhasználhassam. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – 
az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezelem és az Ön részére 
reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldök és/vagy hírlevelet 
továbbítok (Grtv. 6. §). 
 
Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is 
megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. 
A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintem. A direkt 
marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezem 
egyúttal a Weboldallal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Az egyes 
hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 7 
napos határidővel vállalom. 
 
A szolgáltató a marketing célú e-mail üzenetekben elhelyez egy leiratkozási lehetőséget, így a 
felhasználónak lehetősége nyílik az ilyen típusú levélértesítésekről a későbbiekben leiratkozni. 
Az adattulajdonos a leiratkozást egyénileg is kérelmezheti írásos formában 
az info@boldoganya.hu címen. 
 
A szolgáltató a hozzá beérkező adatokat egyes esetekben saját elbírálás alapján törli. Az 
adattulajdonos, adatainak részleges, vagy teljes töröltetését írásos kérelmezés alapján bármikor 

mailto:info@boldoganya.hu
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kezdeményezheti az info@boldoganya.hu címen. Amennyiben a töröltetés egy még lezáratlan 
szolgáltatási folyamat közben érkezik a szolgáltatóhoz, akkor a szolgáltató felelősségre nem 
vonható a korábban megrendelt igény esetleges bármely szintű sérülése, vagy nem teljesülése 
esetén. 
 
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, 
adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne 
használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre 
bocsátása miatt megkereshetnek engem. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási 
kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges mértékben. 
Az adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködőim, és esetleges 
munkavállalóim/alvállalkozóim előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe 
mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. 
 
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint 
biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan 
hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb 
jogosulatlan felhasználástól. 
Épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést és a papír alapú dokumentumokat megfelelő 
védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és 
vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten 
keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Mindent 
megteszek annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon 
keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a hozzám 
beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a 
jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. 
 
 
MIK AZOK A SÜTIK ÉS HOGYAN KEZELEM ŐKET? 
 
Az anonim felhasználó-azonosító (cookie vagy süti) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve 
profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a Felhasználó 
számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon 
nem képes a Felhasználót azonosítani, csak a Felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas. 
Az internet hálózati világában a személyhez kötődő információkat, a testre szabott kiszolgálást 
csak akkor lehet biztosítani, ha a szolgáltatók egyedileg azonosítani tudják ügyfeleik szokásait, 
igényeit. Az anonim azonosításhoz azért fordulnak a szolgáltatók, hogy egyfelől többet 
tudhassanak meg az ügyfelek információhasználati szokásairól abból a célból, hogy tovább 
javíthassák szolgáltatásaik színvonalát, illetve másfelől kínálhassák ügyfeleiknek a testreszabási 
lehetőségeket. 
 
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként 
elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a 
böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a 
számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők 
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„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást. 
 
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az 
Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, 
multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-
sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. 
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. 
A cookiek 24 óra elteltével törlődnek. 
Nem alkalmazunk és nem is engedélyezünk olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik 
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 
A sütik elfogadása nem kötelező, azonban nem vállalunk azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik. 
 
 
GOOGLE ANALYTICS 
 
Külső szolgáltató segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését 
(Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő tud részletes felvilágosítást 
nyújtani, amelynek elérhetősége: http://www.google.com/analytics. 
Google Analitika: A Weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika 
(„Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatást használja és egyéb hasonló szolgáltatást is igénybe 
vehet. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a Felhasználó számítógépén elhelyezett 
szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A 
Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó a jelen Szerződés elfogadásával hozzájárul 
ahhoz, hogy a sütik által generált, a Weboldal használatára vonatkozó információkat (pl. a 
Felhasználó IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. 
A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal. A Weboldal 
használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak feldolgozásához, továbbításához a fentiekben 
meghatározott módon és célokra. A Google ezeket az információkat a Weboldal Felhasználó 
általi használatának értékelésére, elemzésére, a Weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló 
riportoknak az összeállítására, valamint a Weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az 
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. 
Arról, hogy hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön az Adatkezelő Weboldalát 
vagy alkalmazását használja, illetve a Google adatkezelési szabályainak változásairól Ön a 
következő linken tájékozódhat: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/ 
 
 
MELYEK AZ ÖN JOGAI ÉS, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI? 
 
Ön az adatkezelésről 
- tájékoztatást kérhet, 
- kérheti az általam kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 
 tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező 
adatkezelés kivételével), 
- bíróság előtt jogorvoslattal élhet, 
- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet 
(https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). 
 

http://www.google.com/analytics
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/
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Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap:https://naih.hu/ 
 
Az Ön kérelmére tájékoztatást adok az Ön általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott 
adatfeldolgozóm által – feldolgozott 
- adatairól, 
- azok forrásáról, 
- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, 
- az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, 
- adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre 
tett intézkedéseinkről, továbbá 
- az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 
hónapon belül) adom meg tájékoztatásomat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó 
évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzám. Az Ön által 
már megfizetett költségtérítést visszatérítem abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen 
kezeltem vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben 
foglalt esetekben tagadhatom meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat 
illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. 
A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat 
értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam, kivéve akkor, ha az 
értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. 
 
Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítem, a kérelem 
kézhezvételét követő 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön 
hozzájárulásával – elektronikus úton közlöm elutasításom indokait és tájékoztatom Önt a bírósági 
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. 
 
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától 
számított legrövidebb időn belül, 7 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) 
megvizsgálom és a döntésemről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntöttem, hogy az 
Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt 
és adattovábbítást is – megszüntetem, és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az 
annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett 
személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog 
érvényesítése érdekében. 
 
Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítom, hogy az adatkezelést olyan 
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival 
és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom 
a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön 
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bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása 
szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. 
 
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – 
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg engem. 
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 
 
Fenntartom magamnak a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az 
érintetteket megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk 
közzététele a www.boldoganya.hu weboldalon történik. 


