Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
I.

Általános adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési tájékoztató Polák Viktor Egyéni Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) és az
általa üzemeltetett https://www.magicalevents.hu/ weboldal során kezelt minden személyes
adatra vonatkozik. Jelen Tájékoztató kibocsátásával a Vállalkozó célja az, hogy biztosítsa az
adatkezelési tevékenységek jogszerű nyilvántartását és adminisztrációját, illetve az
adatbiztonság megfelelő szintjét.
Az adatkezelő Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a kezelt személyes adatok a lehető
legmagasabb fokú biztonságát garantálja. Az adatkezelő Vállalkozó a személyes adatokat
megfelelő intézkedésekkel védi, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az adatkezelő Vállalkozó a jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit, illetve az Európai Parlement és a Tanács (EU)
2016/697 számú rendeletét („GDPR-rendelet”; továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet).
A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót a felhasználók
előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa.
Az adatkezelő Vállalkozó kizárólag a felhasználók által megadott, vagy a törvényben
meghatározott adatokat kezeli az alábbiakban meghatározott célokból. Az önkéntes
hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a felhasználó hozzájárulását az adatkezelés
bármely szakában visszavonhatja. A kezelt személyes adatok körének arányban kell állnia az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Az adatkezelő Vállalkozó a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A felhasználó által
megadott adatokért, azok helyességéért, valamint valódiságáért a felhasználó felelős. A
tévesen, vagy szándékosan hibásan megadott adatokból eredő károkért az adatkezelő
Vállalkozó akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette volna.
A felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelő Vállalkozó a személyes adatokat mindenkori jogszabályoknak megfelelően
kezeli, és az érintett felhasználó beleegyezése nélkül harmadik személy részére nem adja ki.

I/1.

Adatkezelő vállalkozó

Vállalkozó neve:

Polák Viktor

Székhelye:

4400 Nyíregyháza, Stadion utca 26. 4/15.

Nyilvántartási száma:

51800107

Adószáma:

68476038-1-51

E-mail címe:

info@magicalevents.hu

Üzemeltetett weboldala:

https://www.magicalevents.hu/

Telefonos elérhetősége:

+36 30 429-0973

II.

Értelmező rendelkezések:

Az Info tv. alapján (nem taxatív felsorolás):
1. érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
1a. azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;
2. személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;
3. különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji
vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy
szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes
személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a
természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes
adatok,
4. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és
tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ
vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
5. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat,
amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény
közérdekből elrendeli;
6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok
kezeléséhez;
7. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott keretek között - önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
8. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton 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 adat
további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,
valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat,
DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
13. adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége;
14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi

aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő megbízásából vagy
rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
15. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően
közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat
keletkezett;
16. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
17. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy 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 irányuló műveleteket végeznek;
18. adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését,
módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
III.

A Vállalkozó által kezelt adatok köre

III/1. A kapcsolati űrlapon megadott adatok köre: Név, E-mail cím, telefonszám. Adatkezelés
célja: kapcsolattartás, ajánlat készítés.
III/2. A szerződéskötéshez szükséges adatok: Név, E-mail cím, Lakcím, Személyi igazolvány
száma,
Telefonszám.
Adatkezelés
célja:
azonosításhoz,
szerződéskötéshez,
kapcsolattartáshoz szükséges tevékenység.
III/3. A kapcsolati űrlapon valamint a szerződéskötéshez megadott adatok adatkezelésének
jogalapja: az felhasználók, érintettek önkéntes hozzájárulása.
III/4. A kapcsolati űrlapon valamint a szerződéskötéshez megadott adatok adatkezelésének
időtartama: szerződés esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint, 8 év;
árajánlat esetében, az érintett hozzájárulásának visszavonása vagy az adatkezelő Vállalkozó
működésének befejezéséig tart.
III/5. Adatfeldolgozó (tárhelyszolgáltató) megnevezése:

Adatfeldolgozó neve:

BlazeArts Kft.

Székhelye:

6090 Kunszentmiklós, Damjanich J. u. 36. 1/8.

Cégjegyzékszám:

03-09-109150

Adószáma:

12539833-2-03

E-mail címe:

info@forpsi.hu

Weboldala:

https://www.forpsi.org/hu

Telefonos elérhetősége:

(+36) 1 610 5506

IV.

Egyéb rendelkezések

IV/1. Cookie-k (Sütik):
A https://www.magicalevents.hu/ használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint
testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a https://www.magicalevents.hu/
kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a
felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon
azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének
beállításaiban lehetséges.
Az adatkezelő vállalkozó rendszere a sütik elfogadása után az alábbi adatokat rögzíti
automatikusan:
• Domain név
• Látogatás dátuma és annak ideje
• Bejelentkezési adatok
• HTTP válaszkód
• Böngészőprogram és verziószáma
• Képernyő felbontás
• Meglátogatott oldalak
• Oldalak egyéni beállításai
• Operációs rendszer és verziószáma
IV/2. Google Adworsd, Google Analytics.
Az adatkezelő Vállalkozó a weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit
is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az adatkezelő Vállalkozó
információkat a látogatók tevékenységével kapcsolatban. A sütik által mentett információk
alapján a Google kiértékeli, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít.
Az kapott adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával
használja fel a Vállalkozó. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató
nem törli őket. A Google Analytics által létrehozott cookie-k időtartama 24 hónapra szól.

A sütik tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap minden funkciója nem lesz teljes körűen
használható.
Az adatkezelő vállalkozó a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül hirdetéseket kínál.
Az adatkezelő Vállalkozó a sütiket felhasználja arra, hogy a potenciális felhasználók felé a
Google útján egyénre szabott reklámokat jelenítsen meg.
Bővebb információ az alábbi oldalon található: https://policies.google.com/privacy.
IV/3. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

tájékoztatáshoz való jog
hozzáféréshez való jog
helyesbítéshez való jog
törléshez való jog
adatkezelés korlátozásához való jog
adathordozhatósághoz való jog
tiltakozáshoz való jog
jogosultság arra, hogy az érintettre ne terjedjen ki a kizárólag automatizált
adatkezelésen (beleértve a profilalkotást is) alapuló döntés hatálya
jogorvoslathoz való jog

IV/4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségek
Jogellenes adatkezelés észlelése során, a jogi eljárás kezdeményezése előtt célszerű a
panaszt először az Adatkezelőnek elküldeni, mivel így lehetőség nyílik arra, hogy az adatkezelő
Vállalkozó a jogszerű állapotot helyreállítsa.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban észlelt jogsérelem esetén, az alábbi felügyeleti
hatóságnál élhet panasszal:
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
Honlap: www.naih.hu

