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I. A Vass Natália Egyéni Vállalkozó ADATKEZELÉSE: ALAPELVEK, DEFINÍCIÓK,
FOGALMAK
1.1 Preambulum
1.1.1 A Vass Natália Egyéni Vállalkozó 1016 Budapest, Naphegy utca 22. Adószám: 66954154-141 a továbbiakban Vass Natália Egyéni Vállalkozó, adatkezelő), mint adatkezelő, jelen jogi
közlemény tartalmát teljes terjedelmében és részeiben is magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az
adatkezelő jelen szabályzat alapján kötelezettséget vállal, hogy szolgáltatásával, működésével
kapcsolatos adatkezelése megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek és
elvárásoknak.
1.1.2 Vass Natália Egyéni Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztató tartalmát
bármikor, igény illetve szükség szerint megváltoztassa, azzal, hogy a Felhasználókat érintő
változásokról megfelelő tájékoztatót ad ki. Vass Natália Egyéni Vállalkozó kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei, partnerei és minden egyéb érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben
tartását, személyes adatainak védelmét. Fentiek alapján a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.
1.1.3 Vass Natália Egyéni Vállalkozó elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb
szinten tartása irányában; a rendszer, honlap, illetve a rajta lévő szolgáltatások használatából eredő
esetleges károkért azonban felelősséget nem vállal.
1.1.4 Jelen Adatkezelési Szabályzat kiterjed minden 18. életévét betöltött természetes személyre,
mely az adatkezelő szolgáltatását igénybe veszi, abban szerepel, azzal kapcsolatba került. Az
adatkezelő 18. életévét be nem töltött természetes személy adatait nem kezeli, fenti személyek
számára a szolgáltatás igénybevétele nem engedélyezett.
1.2 Alapelvek
1.2.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha
• ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

• azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi
önkormányzat rendelete - elrendeli (Info tv. 5.§ (1)).
1.2.2 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (Info tv.
4.§ (1)).
1.2.3 Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése (követeléskezelés,
kártérítési eljárás, egyéb jogos igény) céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti (Infotv. 6.§ (5)).
1.2.4 Fentieknek megfelelően az adatkezelő az adatkezelés tényéről, céljáról és jogalapjáról az
érintettet soron kívül, a megadott emailcímen, elektronikus úton tájékoztatja.
1.2.5 A rendszer használata során feltöltött személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi
követelményeknek:
- felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
- pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;
- tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.
1.3 Definíciók, fogalmak
1. érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;
2. személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző
ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul,
és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy
egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
4. tiltakozás:
az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen
- gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint
- az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése;
7. adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
9. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
10. adatmegsemmisítés:
az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy
a technikai feladatot az adatokon végzik;
12. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok
feldolgozását végzi;
13. adatközlő:
az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az
adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
14. harmadik személy:
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
II. ADATKEZELÉS A REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS SORÁN, A REGISZTRÁLÓK ADATAI
2.1 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes
hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Vass Natália Egyéni Vállalkozó
főszabályként személyes adatot – az érintett nevén kívül – csak a regisztráció során kezel.
2.2 A regisztrációs adatbázis, a regisztrálók adatai
2.2.1. Regisztrációs adatok
A regisztrációs adatbázis tartalmazza a regisztráló
- Felhasználónevét
- Email címét
- Jelszavát
A regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza a felhasználó nyilatkozatát a felhasználási
feltételek elfogadásával és az email útján küldött hírlevéllel összefüggésben.
2.2 A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó honlapjait kiszolgáló szerverekaz EZIT Kft. (székhely: 1132
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191; adószám: 23493474-2-41)
kerültek elhelyezésre.
A Vass Natália Egyéni Vállalkozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen.
Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal, a tőle telhető
legnagyobb gondossággal gondoskodik, ám felelősséget az esetleges károkért nem vállal.
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól
(e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben,
amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére,
módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle
elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági
eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A

rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának
ellenőrzését is.
2.4 Az adatkezelő adatai, elérhetősége, adattovábbítások
Név: Vass Natália Egyéni Vállalkozó
Cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 22
E-mail: hello@eskuvolap.hu
Adószám: 66954154-1-41
Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:
–---- > http://www.naih.hu/bejelentkezes.html
A regisztráló az oldalon történő regisztrációval, jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzítettek szerint
ezúton is kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul és elfogadja, hogy a Vass Natália Egyéni
Vállalkozó (1016 Budapest, Naphegy utca 22) által a www.eskuvolap.hu felhasználói
adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az ………….. (………………..),
mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: felhasználónév, ország, e-mail cím.
2.5 A direkt marketing célú megkeresések és egyéb értesítések
2.6 Ajánlások
A honlap felhasználóinak lehetőségük van ajánlani a honlapot és a szolgáltatást ismerőseiknek. Az
ajánlás során az ismerős nevének és email címének megadása szükséges. Az adatkezelő
automatikusan küld egy email üzenetet a megadott emailcímre (egyszeri alkalommal), amelyben
meghívja az ismerőst az oldalra, vagy közli vele azokat az információkat, amelyeket Ön kíván
megosztani vele. A rendszer a címzett adatait és a levelet nem rögzíti.
III. ADATKEZELÉS A HONLAP ÜZEMELTETÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, AZ
ÉRINTETTEK ADATAI
3.1 A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A nem-üzleti jellegű információk, mint az otthoni vagy magántelefonszámok és címek, valamint
egyéb személyes elérhetőségek nem engedélyezett az eskuvolap.hu honlapon, azok esetleges
feltöltéséért Vass Natália Egyéni Vállalkozó felelősséget nem vállal.
3.2 A honlapok látogatóinak, egyéb érintettjeinek adatai
A szolgáltatásokon belül, a felhasználótól elkülönülő érintettel kapcsolatos minden személyes adat
kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Vass Natália Egyéni
Vállalkozó főszabályként személyes adatot – az érintett nevén kívül – nem kezel, egyéb személyes
adat feltöltése a honlapra nem engedélyezett.
3.3 Külső szolgáltatók adatfelvétele a honlapon
Vass Natália Egyéni Vállalkozó által üzemeltetett honlapok kódjai a Vass Natália Egyéni
Vállalkozó -tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat
tartalmaznak.
A Google Analytics segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
auditálását. Külső adatkezelők személyes adatokhoz nem férnek hozzá.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
3.4 Szolgáltatók és üzleti partnerek
IV. EGYÉB CÉLÚ ADATKEZELÉS
Adatkezelő a jelen nyilatkozattal tájékoztatja a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyészség, a
nyomozóhatóság vagy szabálysértési, illetve egyéb illetékes hatóság tájékoztatás adása, személyes
adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti, illetve
kötelezheti az adatkezelőt.
Vass Natália Egyéni Vállalkozó a hatóságok részére, jogszerű megkeresésüket teljesítve amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és
olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges.
V. VEGYES RENDELKEZÉSEK
5.1 Kapcsolatfelvétel

Az adatkezelővel név, e-mail cím és az üzenet elküldésével továbbá e-mail útján lehet felvenni a
kapcsolatot.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Amennyiben
jogszabály egyéb feltételt nem támaszt, a „Profilom” menüpont alatt a profil tulajdonosa adatait
módosíthatja, a „Kapcsolat” menüpont alatt pedig közvetlenül kérheti adatai törlését.
5.2 Jogorvoslati lehetőségek
5.2.1. Az érintett kérelmére Vass Natália Egyéni Vállalkozó , mint adatkezelő tájékoztatást ad az
általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat.
5.2.2. Vass Natália Egyéni Vállalkozó a személyes adatot haladéktalanul törli, ha
- kezelése jogellenes,
- az érintett az Infotv. 14.§ c) pont alapján azt kéri,
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy
- az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, illetve
- a törlést az illetékes bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.
5.2.3 Vass Natália Egyéni Vállalkozó a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
5.2.4. Az Infotv. 21. § (1) alapján az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Vass Natália Egyéni Vállalkozó az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte
el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a
tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett törvényben, illetve jelen szabályzatban biztosított jogainak megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
5.2.5. Adatkezelést érintő panasszal az illetékes bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

