
 

Nagy-Élő Réka E.V. adatvédelmi tájékoztatója 

a weboldalon -, hírlevélben -, és facebookon kezelt adatok védelméről 

  

A Nagy-Élő Réka E.V. (székhely:.2161 Csomád Irtány utca 99. nyilvántartási szám: 50180949 

adószám:67403778-1-33, telefonszám: 06-70 608-4112, e-mail: immortellemail@gmail.com 

képviseli: Nagy-Élő Réka ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden 

egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó 

jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy 

tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar 

hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és 

Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.  

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatkezelési szabályzatának 

(továbbiakban: szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket 

tömören tájékoztassa az adatkezelő weboldalon keresztül kezelt adatok védelmének 

szabályairól. Jelen tájékoztató a szabályzat mellékletének tekintendő, és a tájékoztatóban nem 

tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.  

Értelmező rendelkezések  

A GDPR-ban meghatározott fogalmak, amelyek közül jelen belső szabályzat jellegével 

összhangban az alábbi fogalmak emelendők ki: 

 

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki 

közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, 

fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a 

gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, 

lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb 

módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, 

korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

 

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit 

az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 



 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is 

meghatározhatja. 

 

d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

 

e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül 

attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat 

keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes 

adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek 

általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

 

f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség 

vagy bármely egyéb szerv, 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 

felhatalmazást kaptak. 

 

g) nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, 

decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt 

állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető. 

 

h) vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, 

függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet 

folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

 

Honlap (www.immortelle.hu)  

A Nagy-Élő Réka E.V. honlapot üzemeltet a cég szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében.   

Az árajánlat kérés és az érdeklődés önkéntes, melyet az immortellemail@gmail.com-on lehet 

megtenni. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

A személyes adatok címzettjei: Nagy-Élő Réka E.V., alkalmazottai 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig  

Honlapon történő sütik (cookie-k) alkalmazása  

 

Cookie-k a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely 

a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A 
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cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint 

internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan 

meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-

látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal 

felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes 

felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó 

böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató 

összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-

hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a 

felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére 

alkalmasak. 

Érvényességi idejük és származásuk alapján többféle sütit (cookie) különböztethetünk 

meg: 

• Ideiglenes vagy munkamenet (sesssion) cookie 

A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális 

munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy 

hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző 

bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről. 

 

• Állandó vagy menttet cookie 

Az állandó cookie-k érvényességi ideje napokban, hetekben, hónapokban vagy években 

kerül meghatározásra. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó 

számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők 

lejárta előtt a felhasználó törölheti őket. 

 

• Belső és külső cookie-k 

Amennyiben a meglátogatott honlap webszervere telepíti a felhasználó számítógépére 

a sütit, belső cookie-ról beszélhetünk, míg ha a cookie forrása külső szolgáltató által az 

érintett honlapba befűzött kód, külső sütiről van szó. 

A weboldalon történő első látogatás esetében tájékoztatja a Nagy-Élő Réka E.V. a látogatóit a 

sütik használatáról.  

Közösségi oldal használata (Facebook)  

• A Nagy-Élő Réka E.V. termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerűsítése céljából 

Facebook oldalt tart fenn.   

• A Facebook oldalon felett kérdés nem minősül hivatalosan benyújtott panasznak.    

• A Nagy-Élő Réka E.V. Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat 

nem kezeli.   

• A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.   

• Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Nagy-Élő Réka E.V. előzetes 

értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.   

• A Nagy-Élő Réka E.V. nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt 

sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Nagy-Élő Réka E.V. nem felel semmilyen, 

a Facebook működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének 

megváltoztatásából fakadó problémáért.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

http://webpillango.org/programozas/php/munkamenet-kezeles-phpban/


 

A személyes adatok címzettjei: Nagy-Élő Réka E.V., alkalmazottai 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az éritett hozzájárulásának visszavonásáig  

Az érintett jogai és azok érvényesítése 

A vállalkozás a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek 

számára. 

Tájékoztatáshoz való jog 

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A vállalkozás tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.  

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – 

kell megadni.  

Tájékoztatás az érintett kérésére 

Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett 

személyazonosságát. 

A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti 

kérelem nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos 

határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a vállalkozás 

a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül 

tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást 

lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.  

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt 

– túlzó, úgy a vállalkozás, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a 

kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:  

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy  

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a vállalkozást 

terheli. 

Kötelező tájékoztatás 

Amennyiben a vállalkozás az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg (ide értve 

különösen az ügyfeleket), úgy a vállalkozás mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról: 

a) a vállalkozás – ha van ilyen – a vállalkozás képviselőjének a kiléte és 

elérhetőségei;  

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen; 



 

c)  a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés 

jogalapja 

d)  a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a vállalkozás vagy harmadik fél 

jogos érdekei;  

e) adott esetben a személyes adatok címzettjei 

f) adott esetben annak ténye, hogy a vállalkozás harmadik országba vagy 

nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,  

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a vállalkozás a fentieken túl az 

érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is: 

a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról  

b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a vállalkozástól a rá vonatkozó 

személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz 

tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes 

jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes 

adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;  

c) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő 

visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás 

alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; 

d) a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: 

Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról; 

e)  arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy 

az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen 

lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása. 

 

Ha a vállalkozás a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést 

kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról.   

A vállalkozás a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget.  

a) A vállalkozás az "Adatkezelési tájékoztatót" közzéteszi a honlapján olyan 

módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki 

számára.  

 

b) A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a vállalkozás választhatja az 

"Adatkezelési tájékoztató" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé 

tételét. Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó 

adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános 

Szerződési Feltétel (ÁSZF) részét nem képezheti az "Adatkezelési tájékoztató". 

 

 

 

 



 

Helyesbítéshez való jog 

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az 

adatkezelő felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg vagy az adatkezelő 

egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a 

személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó 

kérelmének elutasításáról az adatkezelő értesíti az érintettet. 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden 

jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában. 

A vállalkozás indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, 

ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:  

 

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték;  

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását 

(hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja;  

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű 

ok az adatkezelésre (közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken 

alapuló adatkezelés) 

d) a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre; 

e) a személyes adatokat a vállalkozásra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 

előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

 

Az érintett törlési kérelmének a vállalkozás nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés 

szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a vállalkozásra alkalmazandó jogszabályi 

kötelezettség teljesítéséhez. 

Amennyiben a vállalkozáshoz törlési kérelem érkezik, a vállalkozás első lépésként 

megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a 

vállalkozás elkérheti az érintett és a vállalkozás között fennálló szerződés azonosítására 

szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a vállalkozás 

által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok 

megadását (a vállalkozás azonban nem kérhet azonosításként olyan  plusz adatot, amelyet az 

érintettről nem tart nyilván). 

Amennyiben a vállalkozásnak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent 

megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön. 

A vállalkozás a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét 

igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a vállalkozás képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, 

aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv 

tartalmazza: 



 

a) az érintett nevét 

b) a törölt személyes adattípust  

c) a törlés időpontját. 

A vállalkozás tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat 

továbbításra került. 

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog 

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A vállalkozás az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike 

teljesül: 

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra 

az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az vállalkozás 

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;   

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett 

kéri azok felhasználásának korlátozását;  

c) a vállalkozásnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 

de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez; vagy 

f)  az érintett közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 

adatkezelés tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a vállalkozás 

jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.  

 

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a 

tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

A vállalkozás tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat 

továbbításra került. 

Tiltakozás 

A tiltakozás joga az érintettet a közhatalmi jogosítványon alapuló vagy jogos érdeken alapuló 

adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.  

A vállalkozás az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult 

arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése 

ellen.  



 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése 

ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

Részletes tájékoztatásért az alábbi helyekre fordulhat 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatási kérésüket, 

valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az 

immortellemail@gmail.com e-mail címre, vagy az adatkezelő más elérhetőségre küldött 

levélben tehetik meg. Az adatkezelő a levelet a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de 

maximum 30 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges 

lépéseket a szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.  

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?  

Javasoljuk, hogy először a Nagy-Élő Réka E.V.-t keresse meg panaszával a megjelölt 

elérhetőségeken, hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság, valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye 

szerinti törvényszékhez. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül 

jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles 

bizonyítani. 

Abban az esetben, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az 

adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az 

érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 

 

Csomád, 2019. 09. 26. 
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