ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a www.esztetikakozmetika.hu honlap látogatására,
valamint a kozmetika működése során kezelt adatokra vonatkozóan
2022. augusztus 01.

Preambulum
Adatkezelőként elkötelezettek vagyunk abban, hogy a velünk kapcsolatba lépő természetes
személyek személyes adatait védjük, és megfelelő tájékoztatást nyújtsunk az érintetteknek az
adatkezelésünk legfontosabb kérdéseiről.
Jelen tájékoztató célja, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében a honlap
látogatóit, valamint a kozmetikai szolgáltatást igénybe vevő vendégeinket tájékoztassuk arról,
mely adataikat és hogyan kezeljük.
Az érintett természetes személyek személyes adatait az adatkezelésre vonatkozó valamennyi
hatályos, de elsősorban az alábbi jogszabályok előírásai szerint kezeljük:
1.

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (továbbiakban: „Info. tv.”);

2. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet) (továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”).

1. Az adatkezelő bemutatása
A személyes adatok kezelője: Tasnádiné Bors Krisztina egyéni vállalkozó (adószáma: 406283491-42; nyilvántartási száma: 4326902; a továbbiakban: Adatkezelő).
Elérhetőségei
Székhely cím:

1082 - Budapest, Práter utca 1.

E-mail cím:

info@esztetikakozmetika.hu

Honlap:

https://www.esztetikakozmetika.hu

2. Az adatkezelések ismertetése
Adatkezelőként tiszteletben tartjuk az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogait.
Az adatkezelésünkkel kapcsolatos kéréseit a jogszabályokban rögzített határidőkön belül
igyekszünk teljesíteni. Adatait úgy kezeljük, ahogy mi várjuk el saját adataink kezelését másoktól.
Elkötelezettek vagyunk személyes adatai védelmében, ennek érdekében adatait bizalmasan
kezeljük. Adatait kizárólag arra a célra használjuk, amellyel kapcsolatban előzetesen
tájékoztattuk Önt.

Jelen Tájékoztatóban bemutatjuk, ha gyűjtünk, milyen személyes adatokat gyűjtünk az
érintettekről; azt milyen célból, milyen jogalapon tesszük; azokat mennyi ideig tároljuk; átadjuke ezeket az adatokat másnak; és az adatkezeléssel kapcsolatban az érintetteket milyen jogok és
jogorvoslati lehetőségek illetik meg.

2.1.

Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: a kozmetika weboldalon megadott elérhetőségein keresztül bármikor
kapcsolatba léphessen velünk, ennek során általános jellegű kérdéseivel fordulhasson hozzánk és
szolgáltatásaink igénybevétele érdekében előjegyzést kérhessen.
Érintett: kozmetikai szolgáltatást igénybe vevő
Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, a szolgáltatás igénybevételére előjegyzett
időpont.
Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésre az Adatkezelő kapcsolattartásához és a válaszadásához
fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Adatkezelés időtartama: a szolgáltatásnyújtás befejezése, illetve a lefoglalt időpontot követő 1
munkanap.
Adat megismerésére jogosult: a kozmetika munkatársai

2.2.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés célja: a szolgáltatás igénybevételéért fizetett ellenértékről szóló számla kiállítására
vonatkozó kötelezettség teljesítése.
Érintett: kozmetikai szolgáltatást igénybe vevő
Kezelt személyes adatok köre: név, számlázási cím, szolgáltatás megjelölése, szolgáltatás díja,
számla kiállításának időpontja
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse GDPR 6. cikk (1)
bekezdés c) pont – Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a.
Adatkezelés időtartama: számla kiállítását követő 8 év
Adat megismerésére jogosult: a kozmetika munkatársai

2.3.

Képfelvétel weboldalon/egyéb felületen való közzététele

Adatkezelés célja: a kozmetika vendégei részére végzett szolgáltatás eredményének
weboldalon/egyéb felületen (pl.: facebook) való bemutatása a kozmetika népszerűségét növelve.
Érintett: kozmetikai szolgáltatást igénybe vevő
Kezelt személyes adatok köre: képmás, testrész
Adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a weboldal/egyéb felület
tartalmának Adatkezelő általi megváltoztatásáig

Adat megismerésére jogosult: a weboldal/egyéb felület látogatói
Ön jogosult a személyes adatai kezeléséhez megadott hozzájárulását bármely időpontban
visszavonni, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.

2.4.

Ügynökökkel történő kapcsolattartás

Adatkezelés célja: a szokásos vagy az új termékeket értékesítő ügynökökkel történő
kapcsolattartás termék megrendelése céljából.
Érintett: terméket értékesítő ügynök
Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő és az ügynök közötti szerződés megkötése és teljesítése
céljából kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
Adatkezelés időtartama: a az ügynökkel való szerződéses kapcsolat fennállásáig.
Adat megismerésére jogosult: a kozmetika munkatársai

3. Az adatokhoz való hozzáférés, adatfeldolgozás és az adatok
továbbítása
3.1.

Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön személyes adataihoz az erre munkakörüknél fogva feljogosított munkavállalóink
rendelkeznek hozzáféréssel. Valamennyi adatkezelést végző munkatársunk kizárólag azon
adatok megismerésére jogosult, és csak olyan mértékben, amely kezelése feltétlenül szükséges
munkakörének, feladatának ellátáshoz. A megismert adatokat minden megismerésre jogosult
köteles bizalmasan kezelni, ennek érdekében munkavállalóinkat és adatokhoz hozzáférő
harmadik személyeket (adatfeldolgozók munkavállalói) az általuk megismert személyes adatok
vonatkozásában titoktartási kötelezettség terheli.

3.2.

Adatfeldolgozás

Alvállalkozóink a technológiai üzemeltetés során esetenként hozzáférhetnek az Ön személyes
adataihoz. Alvállalkozóink ezért teljes titoktartás alatt dolgoznak, valamint szerződéses garanciák
keretében vállalják, hogy utasításainkat és a hatályos adatvédelmi előírásokat teljes mértékben
betartják. Adatai adatfeldolgozó igénybevétele esetén is a felügyeletünk alatt maradnak.
Tevékenységünk keretében az alábbi adatfeldolgozókat alkalmazzuk:
E-mail szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
A weboldal tárhelyszolgáltatója: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

3.3.

Az adatok továbbítása

Személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint meghatározott módon és
célból adjuk át harmadik feleknek. Ezen túl az adatok továbbítására csak különleges esetben, a
Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében,
tipikusan bíróság vagy más hatóság megkeresésére kerülhet sor vagy ha ehhez Ön kifejezetten
hozzájárul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Adatkezelő az eseti jelleggel történő adattovábbításokról külön nyilvántartást vezet, amelyet
kérésre elérhetővé tesz az érintettek számára.

4. Az érintettet megillető jogok
Önnek személyes adatai Adatkezelő által történő kezelése során is megmarad adatai feletti
rendelkezési joga. Érintettként az adatkezelés kapcsán joga van hozzáférni a személyes adataihoz,
kérheti, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat adatainak kezelése
ellen, valamint egyes esetekben joga van az adatok hordozásához.

4.1.

Hozzáféréshez való jog

Az érintettet kérelmére tájékoztatást nyújtunk arról, hogy folyamatban van-e személyes
adatainak kezelése. Ha igen, úgy tájékoztatjuk az adatkezelés részleteiről (mely személyes
adatait, milyen adatkezelési célból, milyen jogalapon, mennyi ideig kezeljük); arról, hogy kinek
biztosítottunk hozzáférést az adataihoz; érintetti jogairól (hozzáférés, helyesbítés, törlés,
kezelésének korlátozása, tiltakozás a kezelésük ellen); a NAIH-hoz címzett panasz
benyújtásának jogáról. Amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttük, úgy a forrásukra
vonatkozó minden elérhető információról. Végül arról, hogy alkalmazunk-e automatizált
döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, amennyiben igen, úgy azok logikájáról.

4.2.

A helyesbítéshez való jog

Adatkezelő által kezelt adatok forrása elsősorban Ön, ezért kérjük, hogy amennyiben ezekben
változás történik, a változásról értesítsen minket. Ezzel együtt is törekszünk arra, hogy személyes
adatai pontosak és naprakészek legyenek, ha a kezelt adat mégis pontatlan vagy hiányos, úgy azt
az érintett kérelmére helyesbítjük vagy nyilatkozata alapján kiegészítjük.
Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az
érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel
részünkről aránytalan erőfeszítést.

4.3.

Törléshez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes
adatokat, ha:
1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
2. hozzájárulás alapú adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását visszavonja, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3. jogos érdeken, közérdeken alapuló vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő
adatkezelés esetén az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
4. azokat jogellenesen kezeltük;
az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell azokat.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat törölni köteles, úgy
megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatot
kezelő adatkezelőket a személyes adatra mutató linkekre vagy a személyes adat másolatára
vonatkozó törlési kérelemről.

Adatkezelőként a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az
érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel
részünkről aránytalan erőfeszítést.

4.4.

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben személyes adatait a hozzájárulása alapján kezeljük, úgy hozzájárulását bármikor,
indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása esetén, ha az adatkezelésnek nincs
egyéb jogalapja, az érintett személyes adatait töröljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4.5.

Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ennek megfelelően az adatokat
megjelöli és külön kezeli, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
1.

Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg Adatkezelő ellenőrzi azok pontosságát.
2. Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok
felhasználásának korlátozását.
3. Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.
4. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. A korlátozás időtartama ekkor, amíg
megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az
érintett jogos indokaival szemben.
A korlátozási kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatjuk azokat, akikkel az
érintettek személyes adatait közöltük, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel
részünkről aránytalan erőfeszítést.
Az érintettet, a kérelmére történő adatkezelés-korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk.

4.6.

Tiltakozáshoz való jog

Érintettként jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos
érdekén alapuló kezelése ellen.
Amennyiben Adatkezelőként nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő
erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, úgy a személyes adatokat tovább nem kezeljük, kivéve, ha azokat jogi
igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében kezeljük.

4.7. A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát
követően
Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által az
Adatkezelőnél tett megfelelő nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.
Ha az érintett nem tett az előző bekezdésnek megfelelő jognyilatkozatot, a Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult a személyes adatok helyesbítését kérni
és tiltakozni a személyes adatok a jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét, valamint saját
személyazonosságát – és adott esetben közeli hozzátartozói minőségét – megfelelő irattal
igazolja.

Az adatkezelés részletes szabályait, különösen az adatkezelőnél teendő nyilatkozat, a halál
tényének és a közeli hozzátartozói minőség igazolásának megfelelő voltát az Info. tv. vonatkozó
25. §-a részletezi.

5. Az érintettet megillető jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele vagy panasza
merülne fel, kérjük forduljon hozzánk az 1. pontban foglalt valamely elérhetőségek egyikén.
Érintettként, Ön közvetlenül is élhet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (elérhetőségei megtalálhatók a https://naih.hu/ honlapon), ha megítélése szerint
személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt sérelem érte, valamint ez esetben bírósághoz is
fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

6. Egyéb rendelkezések
6.1. Személyes adatok továbbítása harmadik országba, vagy nemzetközi
szervezethez
Adatkezelőként az érintettek személyes adatait nem továbbítjuk sem harmadik országba, sem
nemzetközi szervezethez.

6.1.

Adatbiztonsági intézkedések

Az átalunk kezelt személyes adatokat fokozott biztonsági intézkedésekkel védjük az illetéktelen
hozzáféréstől. Technikai és szervezési intézkedésekkel, adatvédelmi szabályok érvényre
juttatásával gondoskodunk a személyes adatok biztoságáról.

A Tájékoztató módosítása
Adatkezelőként fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a jövőre nézve
megváltoztassuk. A tájékoztató minden módosítását feltüntetjük weboldalon, valamint a
kozmetika székhelyén is kihelyezésre kerül.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. augusztus 01. napjától alkalmazandó.

