Adatkezelési tájékoztató
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1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Bábos mesekuckó, a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala által a 219620 lajstromszámon bejegyzett védjegyes baba-mama foglalkozás
(jogtulajdonosa Terdyné Babos Eszter egyéni vállalkozó; székhely: 1196 Budapest, Batthyány
utca 112., nyilvántartási szám: 50006331; Adószám: 79429274-1-43) által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Az adatkezelő megnevezése
A www.babosmesekucko.hu weboldalt (továbbiakban: weboldal) a Bábos mesekuckó
(továbbiakban: vállalkozó) üzemelteti.
A vállalkozó neve: Bábos mesekuckó (jogtulajdonos: Terdyné Babos Eszter E.V.
Székhelye és levelezési címe: 1196 Budapest, Batthyány utca 112.
Nyilvántartási száma: 50006331;
Adószáma: 79429274-1-43
Telefonszáma: +36 (70) 606 3072
E-mail címe: info@babosmesekucko.hu
A vállalkozó az adatkezelője minden olyan személyes adatnak, amelyet a honlapon
regisztrálók (továbbiakban: felhasználók) a weboldalon, önként, a kapcsolati űrlap
kitöltésével és/vagy a hírlevélre való feliratkozás során megadnak.
A jelen tájékoztató 7. pontjában vállalkozó eleget tesz a weboldalt felkeresők, azon tallózók
cookie-kkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének is.
A vállalkozó olyan adatkezelő, amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, az adatokon végzett
műveleteket vagy műveletek összességét, így az adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését,
rendszerezését, tárolását, felhasználását, továbbítását, törlését és megsemmisítését, valamint
az adatok további felhasználásának megakadályozását végzi.
A vállalkozó kizárólag olyan személyes adatot kezel, a kapcsolati űrlap kitöltésével a
vállalkozó által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődők, illetve a hírlevélre feliratkozók
előzetesen és önkéntesen a hozzájárulásukat adták.
A felhasználó a hírlevélre feliratkozáskor a jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával
önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vállalkozó a személyes adatait, a hírlevél
küldéssel összefüggésben, a jelen jogi nyilatkozatban leírtak szerint gyűjtse, kezelje, tárolja és
a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozóknak továbbítsa.
A felhasználó kérelmére indult bírósági vagy hatósági eljárásban, az eljárás lefolytatásához
szükséges, a felhasználó kérelmére indult más ügyben pedig az általa megadott személyes
adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
A vállalkozó elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A
vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
A vállalkozó, mint adatkezelő kijelenti, hogy jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát magára
nézve kötelezőnek ismer el, és nyilatkozik arról, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok jelen tájékoztató 8. pontjában
találhatók.

A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben a nem ért egyet a jelen
tájékoztatóban leírtakkal, ne használja a http://babosmesekucko.hu weboldalt. Amennyiben a
felhasználónak az adatvédelemmel kapcsolatban további kérdései lennének, a következő
elérhetőségeken tud a vállalkozóval kapcsolatba lépni: info@babosmesekucko.hu +36 (70)
606 3072.
A vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen adatkezelési tájékoztató módosítására.
Tárhely információk: A www.babosmesekucko.hu weboldal működését az AB Plusz Bt
(továbbiakban szolgáltató) szerverén bérelt tárhelyről biztosítjuk.

3. A szolgáltató neve, címe és elérhetőségei
A szolgáltató teljes neve: AB Plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhelye: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Telephelye: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48.
Cégjegyzékszáma: 01-06-757647 Adószáma: 21586091-2-13
Elérhetősége: +36-1-4450509; mob.: +36-20-3626984
E-mail címei: abplusz@abplusz.hu; support@abplusz.hu
weboldala: http://abplusz.hu

4. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés módja
4.1. Böngészés a honlapunkon
A www.babosmesekucko.hu weboldal böngészése regisztrációhoz nem kötött, látogatóinkról
semmilyen, a személyükhöz köthető adatot nem rögzítünk, és nem tárolunk.
4.2. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás, kapcsolatfelvétel webes űrlapon
Az árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás vagy más célból velünk kapcsolatba lépő
látogatóink a weboldalon keresztül (Kapcsolat menüpontban) megadott, a személyükhöz
köthető adatait (például név, e-mail cím) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt
látogatónk az adatot megadta.
4.3. Hírlevél feliratkozás
A hírlevél feliratkozás során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot
(hírlevél) tartalmazó leveleket a Bábos mesekuckó csak a felhasználó kifejezett
hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A
felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével. A
vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatjuk, hogy a hírlevelünkre
feliratkozott ügyfeleink adatait nem adjuk át harmadik személynek.
Amennyiben látogatónk úgy dönt, hogy feliratkozik hírlevelünkre, az általa megadott e-mail
címen értesítjük a következőkről: termékeinkkel (elkészült honlapjainkkal – Referenciák
menüpont) kapcsolatos információk, akciók, kedvezmények, nyereményjáték.
4.4. Egyéb megkötések

A vállalkozó kijelenti, hogy különleges adatokat semmilyen körülmények között nem kér be a
felhasználótól, és nem tart nyilván.
A vállalkozó tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, amelyről vállalkozó külön értesíti a felhasználót.
Adatvédelmi okokból feltöltött személyes adatokat a vállalkozó a felhasználó előzetes
hozzájárulása nélkül a vállalkozó által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem hozható
harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem hozza,
kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a vállalkozó jogszabályi
kötelezettsége.
A vállalkozó felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy csak saját személyes adatait adja meg
a hírlevélre feliratkozáskor, valamint a kapcsolati űrlapon.

5. Az adatvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;
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;
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;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
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;
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;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
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;
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;
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

6. Az Adatvédelemmel kapcsolatos általános tájékoztatás
Személyes adat akkor kezelhető, ha
1. a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
2. b) azt törvény vagy – törvényi felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben
– helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező
adatkezelés).
Személyes adat akkor is kezelhető, 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.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy
nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás
részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és
különösebb megfontolást nem igényel.
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.
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 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.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak,
továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
Az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és
részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így
különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra
jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az
adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról,
hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét,
valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen
azonosítani.

7. Cookiek (sütik) használatának szabályzata
7.1. Mik azok a cookiek (sütik), és mire használja a Bábos mesekuckó?
A babosmesekucko.hu weboldal meglátogatása során a felhasználó egy vagy több cookie-t –

azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis információcsomagot – tölt le számítógépére,
amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
A képernyő alsó részén megjelenő tájékoztató elfogadásával a látogató hozzájárul a Bábos
mesekuckó jelen szabályzatban ismertetett sütijeinek használatához. A későbbi látogatások
alkalmával a figyelmeztető felirat nem jelenik meg a képernyőn, azonban a sütik
eltávolításának lehetősége mindig fennáll, a felhasználó a böngészője beállításaiban teheti ezt
meg.
Amennyiben a látogató úgy dönt, hogy figyelmen kívül hagyja az értesítést, és folytatja a
weblap használatát, akkor a számítógépen elhelyezésre kerül egy süti, mely rögzíti ezt a
választást és a honlap további használatát az adott weboldalon alkalmazott sütik
használatának jóváhagyásának tekintjük.
Kérjük, szíveskedjen figyelembe venni, hogy a babosmesekucko.hu weboldal funkciói csak
korlátozottan érvényesülnek, ha Ön letiltja a sütik használatát. Az internet böngésző súgója
segítséget nyújt a sütikre vonatkozó beállítások kezelésében.
További információt a sütikkel kapcsolatban a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság honlapján talál.
A Bábos mesekuckó nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, melyek esetleg
alkalmaznak sütiket.
7.2. A babosmesekucko.hu weboldalon használt sütik fajtái
A Bábos mesekuckó által használt sütik az alábbi kategóriákba sorolhatóak:





nyomkövető sütik
webjelző sütik
funkcionális sütik
statisztikai sütik

Nyomkövető sütik
A nyomkövető sütik harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, mint például
a Google és a Facebook reklámok hatékonyságának mérése, stb. A harmadik fél úgy biztosítja
ezeket a szolgáltatásokat, hogy cserébe értesül arról, hogy Ön felkereste a weboldalunkat. A
sütiket közösségi hálózatokhoz (mint például a Facebook) való kapcsolódáshoz is
használhatjuk, amelyek a látogatásról szóló információkat később felhasználhatják személyre
szabott reklámokhoz más weblapokon.
Webjelző sütik
A webjelzők apró, láthatatlan képek, amelyeket az e-mail hírlevelünkben használunk.
Alkalmazásukkal statisztikai információkhoz juthatunk a hírlevelek használatával
kapcsolatban, és segítenek azok tökéletesítésében. Ha Ön meg akarja akadályozni a
statisztikai adatok gyűjtését, akkor tiltsa le a HTML használatát a levelező rendszerében, és
olvassa a hírlevelünket egyszerű szöveg formátumban. Minden Bábos mesekuckó által küldött
hírlevél tartalmaz egy linket a leiratkozáshoz.
Funkcionális sütik
A funkcionális sütik a szolgáltatások biztosítására, a beállítások, űrlapok kitöltésének

megjegyzésére szolgálnak, ezáltal javítva a látogatás és a weblap által nyújtott élményt. A
funkcionálisnak minősített sütik nem használhatóak arra, hogy más weboldalakon reklámokat
küldjenek Önnek.
Statisztikai sütik
A statisztikai sütik a weblap használatáról gyűjtenek információkat, például, hogy melyik
oldalakat látogatja meg a felhasználó, és milyen esetleges hibák merülnek fel. Ezeknek a
sütiknek a működése teljesen anonim, és kizárólag a weboldal működésének javításához
járulnak hozzá, valamint segítenek megérteni a felhasználók érdeklődését. A statisztikai sütik
kizárólag statisztikai adatokat biztosítanak a weblap használatáról, és segítenek a weblap
tökéletesítésében azáltal, hogy felmérik az előforduló hibákat. A statisztikainak minősített
sütik nem gyűjtenek olyan információkat, amelyeket más weboldalakon termékek és
szolgáltatások személyre szabott reklámozásához lehetne felhasználni.
Ha bármilyen kérdése van a sütik használatával kapcsolatban, kérjük lépjen kapcsolatba
velünk, állunk szíves rendelkezésére.

8. Az adatkezelés időtartama
A Kapcsolat oldalon (nekünk információ szolgáltatási, segítség kérési szándékkal kitöltött
űrlapon), valamint hírlevél feliratkozás során megadott adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.

9. A felhasználó jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Bábos mesekuckó által kezelt, rá
vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. felhasználó jogosult
továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.
A Bábos mesekuckó a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Cégünk a kérelem benyújtásától
számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:



Levelezési cím: Bábos mesekuckó, 1196 Budapest, Batthyány utca 112.
Ügyfélszolgálat: info@babosmesekucko.hu

Az ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Bábos
mesekuckó munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok
törlését kérni.
A felhasználó a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési
gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.
Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a weboldal 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.

10. Egyéb rendelkezések
A fentiekben említett adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, melyből a felhasználónk
azt megadta, és semmilyen esetben nem adjuk át harmadik félnek, kivéve a hatóságokat –
bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti
adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -,
amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni
azokat.
10.1 Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés
A felhasználó a hírlevélre való regisztrációja során előzetes, önkéntes és kifejezett
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vállalkozó a megadott elektronikus elérhetőségeken (email) közvetlen megkereséssel, gazdasági reklámokat is tartalmazó hírlevelet küldjön
számára. A hírlevél kiküldése a tárhely-szolgáltató által történik, amely a vállalkozó által a
hírlevél küldő szolgáltatásra vállalt kötelezettség teljesítése érdekében adatfeldolgozást végez
(lsd. 10.2 Adatfeldolgozás, hírlevél küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység). A
hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható.
Előfordulhat, hogy egyes felhasználók, a megadott adataiktól, illetve aktivitásuktól függően
más és más hirdetést, illetve hírlevelet kapnak.
Az adatkezelés célja: A vállalkozó által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben aktuális
információk (pl. rendezvények, szakmai tanulmányok, tippek, újdonságok), elektronikus
hirdetések, közvetlen megkeresés módszerével gazdasági reklámok célzott küldése.
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Érintettek köre: a hírlevél címlistájába feliratkozó felhasználó
Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó önkéntes, előzetes és kifejezett hozzájárulása,
amelyre irányuló nyilatkozatot a weboldalon történő regisztrációjakor tesz meg a jelen
adatkezelési tájékoztató elfogadásával. (2001. évi CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés, 2008. évi
XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés, 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)

Az adatkezelés időtartama: a vállalkozó által történő weboldal üzemeltetéséig, valamint a
felhasználónak a hírlevél levelezőlistáról való törlése iránti kérelme alapján az adat törléséig.
A leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon,
hogy abból a korábbi adatok nem nyerhetők vissza, de konkrét adat megadásakor
a leiratkozás bizonyítható. A szolgáltatás megszűnése, illetve a szolgáltatás igénybevételének
megszüntetése egyúttal azt jelenti, hogy a felhasználó a továbbiakban nem kap hírlevelet. Ez a
szolgáltatás megszűnését, illetve a szolgáltatás igénybevételének megszüntetését követően
legkésőbb 72 óra elteltével lép életbe.
Adathelyesbítési és törlési lehetőség: A minden hírlevél alján megtalálható, a leiratkozást és
az adatmódosítást biztosító hivatkozásra kattintva módosíthatja adatait, illetve törölheti
regisztrációját. Ha valami oknál fogva ez a módszer nem működik, akkor az
info@babosmesekucko.hu címre küldött e-mailben is kérheti a módosítást vagy törlést. Az
adatmódosítás, illetve a törlés annak elmentését, a felhasználói e-mail átvételét követően
legkésőbb 72 óra elteltével lép életbe attól függően, hogy a felhasználó a hírlevélben
megadott linkre kattintva vagy közvetlen e-mailben kérte azt.
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők: a személyes adatokat csak a vállalkozó
kezeli. Adatvédelmi okokból a feltöltött személyes adatokat a vállalkozó a felhasználó
előzetes hozzájárulása nélkül a vállalkozó által nyújtott szolgáltatással összefüggésbe nem
hozható harmadik félnek, semmilyen módon nem adja tovább, azokat nyilvánosságra nem
hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyekben az adatok továbbítása a vállalkozó jogszabályi
kötelezettsége. A hírlevél küldésével összefüggésben vállalkozó jogosult az adatokat
adatfeldolgozás céljából továbbítani a vele szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozónak.
A hírlevél küldéssel összefüggésben történő adatkezeléshez a vállalkozó adatvédelmi
nyilvántartási száma: ügyintézés folyamatban.

10.2 Adatfeldolgozás
Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
A felhasználó személyes adatait vállalkozó a jelen dokumentum 3. pontjában nevesített
szolgáltatótól bérelt tárhelyen tárolja.
Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatfeldolgozással érintettek köre: a weboldalon hírlevélre feliratkozó felhasználók
Az adatfeldolgozás célja: a vállalkozó weboldalán hírlevélre feliratkozó felhasználók
személyes adatainak rögzítése, tárolása, valamint a feliratkozóknak szóló hírlevél
címzettekhez való eljuttatása érdekében.
Az adatfeldolgozás jogalapja: felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a
hírlevélre feliratkozáskor, az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával tesz meg (2001. évi
CVIII. tv. 13/A.§ (4) bekezdés, 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés, 2011. évi CXII. tv. 5.
§ (1) bek. a) pontja)

Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a weboldal a
vállalkozó által történő üzemeltetéséig, vagy a felhasználó adatainak törlése iránti kérelme
alapján az adat törléséig.

Kapcsolattartás biztosítására irányuló adatfeldolgozás
A felhasználó és a vállalkozó közötti kommunikáció biztosítása érdekében adatfeldolgozás a
vállalkozóval szerződéses viszonyban álló, az elektronikus levelezéshez is tárhelyet biztosító
szolgáltató levelező szerverén valósul meg.
Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatfeldolgozással érintettek köre: A vállalkozóval e-mailben vagy közvetlen a
weboldalon a kapcsolati űrlap segítségével, elektronikus úton kommunikáló felhasználók.
Az adatfeldolgozás célja: A felhasználó és a vállalkozó közötti kapcsolatfelvétel, a vállalkozó
által biztosított szolgáltatások igénybevételével összefüggésben lévő kommunikáció
lebonyolítása.
Az adatfeldolgozás jogalapja: felhasználó hozzájárulása, amelyet e-mail küldéssel vagy a
kapcsolati űrlap kitöltésével ad meg (2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a) pontja)
Az adatfeldolgozás időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a weboldal a
vállalkozó által történő üzemeltetéséig, vagy a felhasználó adatainak törlése iránti kérelme
alapján az adat törléséig.

Hírlevél küldésével összefüggő adatfeldolgozási tevékenység
Az elektronikus hírlevelek kiküldését, mint adatfeldolgozó tevékenységet a vállalkozó az
általa használt ingyenes ZOHO Forms nevű hírlevél küldő rendszerrel valósítja meg.
Az adatfeldolgozás célja: az adatkezelő által készített, gazdasági reklámot is tartalmazó
elektronikus hírlevelek eljuttatása a felhasználókhoz.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a felhasználó hozzájárulása, amelyre irányuló nyilatkozatot a
hírlevélre feliratkozáskor, az adott honlap adatvédelmi tájékoztatójának elfogadásával tesz
meg. (2011. évi CXII. tv. 5.§ (1) bekezdés)
Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatkezelő saját maga végzi a hírlevelek kiküldését
alkalmanként, így az adatfeldolgozás ezen időszakra korlátozódik.

11. Adatbiztonság
Az adatbiztonság érvényesülésének követelménye az Info tv. egyik lényeges alapelve,
amelynek érvényre juttatását a vállalkozó mindenekelőtt szem előtt tartja. A vállalkozó az
adatokat a technika mindenkori állásának megfelelően ésszerű intézkedésekkel védi a
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés és megsemmisülés
ellen.
A vállalkozó a felhasználó rögzített adatait 3. személy részére jogosulatlanul nem adja ki.
vállalkozó a törvénybe foglalt kötelező előírásokat az adatok bizalmasságának,
sértetlenségének, és a rendelkezésre állásának szervezési (humán, jogi), és technikai (fizikai,
logikai) védelmével valósítja meg.

12. Jogorvoslati lehetőségek
Jelen pontban ismertetett adatok kezelésével kapcsolatos jogorvoslati kérelmeket a vállalkozó
fogadja.
a) Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, illetve személyes adat helyesbítése iránti
kérelem
A felhasználó az Info tv. 14.§-ának megfelelően tájékoztatást kérhet személyes adatainak
kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban
elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését is. Az erre irányuló kérelmet a vállalkozó
postai, illetve elektronikus elérhetősége útján írásban fogadja. A felhasználó kérelmére a
vállalkozó tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A vállalkozó
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül
írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes abban az
esetben, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a vállalkozó költségtérítést
állapíthat meg. Ha az adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, a
felhasználó az Info tv. 14.§-a alapján kérheti adatainak helyesbítését a
info@babosmesekucko.hu e-mail címen, vagy a hírlevelek alján található „adatmódosítás”
hivatkozásra kattintva.
b) Zárolás és megjelölés
A vállalkozó zárolja a személyes adatot, ha a felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére
álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A
zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
A vállalkozó megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.

c) Személyes adat törlése iránti kérelem
A vállalkozó a személyes adatot törli, ha a kezelése jogellenes, továbbá ha a felhasználó azt az
Info tv. 14.§ c.) pontja alapján kéri, ha az hiányos vagy téves (és ezen állapot jogszerűen nem
orvosolható), illetőleg ha az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha azt a bíróság vagy a
Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság rendelte el. A felhasználó a
info@babosmesekucko.hu e-mail címen kérheti adatai törlését.
Amennyiben az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem
teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közölnie kell az elutasítás
ténybeli és jogi indokait, továbbá tájékoztatni köteles a felhasználót a bírósági jogorvoslat,
illetve a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás
lehetőségéről.
d) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
A felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha




a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogának vagy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el,
a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik,
törvényben meghatározott egyéb esetben.

A vállalkozó – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottságának kérdésében döntést hoz, melyről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó az adatkezelő tiltakozása
tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetőleg az adatkezelő a fenti határidőt
elmulasztja, a felhasználó a döntés közlésétől, illetőleg az adatkezelő rendelkezésére álló
határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
A 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,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
e) Jogorvoslat a NAIH-nál
A Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat a felhasználó
jogorvoslatért, ha jogainak megsértését vélelmezi.
Név:

Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap:

https://www.naih.hu

f) Bírósági jogérvényesítés
A felhasználó a jogainak megsértése esetén, továbbá a c) alpontban ismertetett esetben az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az adatkezelés jogszabálynak történő megfelelését a
vállalkozónak, mint adatkezelőnek kell bizonyítania.

g) Kártérítés
A vállalkozó, mint adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az
adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni,
valamint ha ugyanezen magatartásával a felhasználó személyiségi jogait sérti, a felhasználó
sérelemdíjat követelhet.
Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.

13. Alkalmazandó jog
A http://babosmesekucko.hu weboldalra feltöltött személyes adatok gyűjtése, kezelése,
tárolása és feldolgozása a hatályos jogszabályok szerint történik. A személyes adatok
kezelésének vonatkozásában különösen az alábbiak irányadóak:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
1997. évi CLV. törvény – a felhasználó védelemről (Fgytv.);
1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről, és a személyes adatok gépi feldolgozása során
Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
A 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 155 § (4) bekezdés
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól (Grt.).

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.) és az ezt módosító 2015. évi CLXXXVI törvény 168. §
2012. évi CLIX. törvény – a postai szolgáltatásokról (Postatv.)
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2015. október 1-én életbe lépett EU rendelet a cookie-k használatáról

Budapest, 2018. április 20.

