
ADATVÉDELMI ÉS ADATAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 
 

Zónai Tiborné e.v. – továbbiakban: Vállalkozó (nyilvántartási szám: 
57495938; székhely: 6000 Kecskemét, Károlyi u. 6., ) a vállalkozó hírlevelére 

történő feliratkozással , és magánszemélyekkel kötött szerződés 

teljesítésével kapcsolatban – ide érte a a Vállalkozó honlapjáról történő 
értékesítést is - a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről, 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ 
EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 számú RENDELETE 

(2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja 
 
 
Az adatkezelő megnevezése : Zónai Tiborné e.v. –  

                                              továbbiakban Vállalkozó 
 

Az adatkezelő e-mail címe: zonaine.aniko@gmail.com 
 
Az adatkezelő telefonszáma: 20/3510-520 

 
Az adatkezelő címe: 6000 Kecskemét, Károlyi u. 6. 
 
 

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

  
1. Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés   

 
(1) A Vállalkozó honlapján hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes 
személyek a regisztráció során az erre vonatkozó négyzet bejelölésével 

adhatják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy személyes adataikat kezeljük.  
 
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve 

(vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. 
  

(3) A személyes adatok kezelésének célja:  
1. Hírlevél küldése a Vállalkozó termékei, szolgáltatásai tárgyában 
2. Reklámanyag küldése  

 
(4) Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Tájékoztatjuk, hogy az 

adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a 
Vállalkozó a nem tud hírlevelet küldeni az Ön számára.  
 

(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a 
Vállalkozó ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos 
feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a Vállalkozó IT 

szolgáltatója munkavállalói a tárhely szolgáltatás teljesítése céljából, 
 



(6) A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás 

fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 

Tájékozatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása azzal a 
következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

2. A Vállalkozóval kötendő és a Vállalkozóval kötött szerződések 

teljesítés jogcímén kezelt adatok, ide értve a Vállalkozó honlapjáról 
vásárolt termékek kapcsán kötött szerződésekre vonatkozó 
adatkezelés körét is    

(1) Tájékoztatjuk a szerződő felet – az érintettet, hogy a szerződésben 

megadott személyes adatait  szerződés teljesítése jogcímén kezeljük.  
(2) A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve 

(vezetéknév, keresztnév), e-mail címe. 
(3) A személyes adatok címzettjei: a Vállalkozó ügyfélkiszolgálással 
kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat 

ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. 
(4) A személyes adatok tárolásának  időtartama: a szerződés megszűnését 

követő 5 év, DE az érintett adatait tartalmazó könyvviteli elszámolást 
közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a 
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) a 
hatályos jogszabályok alapján Vállalkozónak a szerződés megszűnését  
követő legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések 
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőriznie. 

(5) A személyes adatok adatfeldolgozásra  átadásra kerülnek: adózás, 

könyvelés céljából a Vállalkozó által megbízott könyvelő irodának.  

AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS  

JOGAINAK ISMERTETÉSE 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és 
 Az érintett tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint 

 Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 
bármely időpontban történő visszavonásához. 

 Az érintettnek joga van a felügyeleti hatóságnál panasszal élni az 

adatkezelővel szemben.  
 Az érintettnek joga van adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni 

hatékony bírósági jogorvoslathoz. 

 

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, 
vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az 
adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett 

kezdeményezni: 



-          A www.gyerekalbumok.hu weboldal Információk boxának „Vélemény, 
kívánság” menüjében. 

-          e-mail útján a zonaine.aniko@gmail.com e-mail címen,  

-          telefonon  a  20/3510-5120 számon. 

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. A hírlevélről 

történő leiratkozás esetén az érintett leiratkozó minden adatát 

haladéktalanul töröljük. 

A D A T B I Z O N S Á G 

Vállalkozó a hírlevéllel, a Vállalkozóval megkötött vagy megkötendő szerződéssel 
valamint a kamerás megfigyeléssel kapcsolatos  adatkezelést a Vállalkozó 

honlapján elérhető adatkezelési szabályzatnak és a hatályos 
jogszabályoknak megfelelően végzi különös tekintettel az  Európai Parlament 

és  Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezeléséről, védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 
rendelete (GDPR), 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról  (Info tv.) szóló törvények 
rendelkezéseire. 

Adatkezelésünk során a személyes adatok kiemelt védelmére törekszünk 
biztosítva az érintettek önrendelkezési jogát. Az adatok védelme magában 
foglalja a fizikai adatvédelmet is, mely a megsemmisüléstől, illetéktelen 

változtatástól, megtekintéstől felhasználástól vagy továbbítástól védi azokat.   
 

P AN A S Z T É T E L I   L E H T Ő S É G 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóságnál lehet élni 

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

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. 

Telefonszám: +36 -1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410 

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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