ADATVEDELMI TAJEKOZTATO
Az AWebtarhely.hu kiemelt fgyelmet fordit arra, hogy adatkezelese soran a hozza beerkezett
megrendelesekben talalhato szemelyes adatok kezelese tekinteteben a termeszetes szemelyeknek a
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint
a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet) szolo az EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezeseinek megfeleloen kezelje,
tarolja, felhasznalja.
Az adatok kezelesevel osszefuggesben az AWebtarhely ezuton tajekoztatja a szolgaltatasokra jelentkezo
erintetteket (a tovabbiakban: Ügyfel) az altala kezelt szemelyes adatokrol, a szemelyes adatok kezelese
koreben kovetett elveirol es gyakorlatarol, valamint az ugyfel jogai gyakorlasanak modjarol es lehetosegeirol.
Az Ügyfel jogosult az AWebtarhely-hez intezett irasos bejelentes utjan az adatkezeleshez adott
hozzajarulasat reszlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai torleset kerni.
1. ADATKEZELO
Nev: Awebtarhely.hu (Kertesz Eva ev.) Szekhely: 2164. Vachartyan, Fo ut 32. E-mail cim:
info@awebtarhely.hu, telefon:+36304717924 Nyilvantartasi szam: 37318283
A tovabbiakban „Adatkezelo” 2. FOGALMAK
a) „adatkezelo”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ugynokseg vagy barmely egyeb
szerv, amely a szemelyes adatok kezelesenek celjait es eszkozeit onalloan vagy masokkal egyutt
meghatarozza; ha az adatkezeles celjait es eszkozeit az unios vagy a tagallami jog hatarozza meg, az
adatkezelot vagy az adatkezelo kijelolesere vonatkozo kulonos szempontokat az unios vagy a tagallami jog
is meghatarozhatja;
b) „szemelyes adat”: azonositott vagy azonosithato termeszetes szemelyre („erintett” jelen
dokumentumban: „Ügyfel” )) vonatkozo barmely informacio; azonosithato az a termeszetes szemely, aki
kozvetlen vagy kozvetett modon, kulonosen valamely azonosito, peldaul nev, szam, helymeghatarozo adat,
online azonosito vagy a termeszetes szemely testi, fziologiai, genetikai, szellemi, gazdasagi, kulturalis vagy
szocialis azonossagara vonatkozo egy vagy tobb tenyezo alapjan azonosithato;
c) „adatkezeles”: a szemelyes adatokon vagy adatallomanyokon automatizalt vagy nem automatizalt
modon vegzett barmely muvelet vagy muveletek osszessege, igy a gyujtes, rogzites, rendszerezes, tagolas,
tarolas, atalakitas vagy megvaltoztatas, lekerdezes, betekintes, felhasznalas, kozles tovabbitas, terjesztes
vagy egyeb modon torteno hozzaferhetove tetel utjan, osszehangolas vagy osszekapcsolas, korlatozas,
torles, illetve megsemmisites;
d) „az adatkezeles korlatozasa”: a tarolt szemelyes adatok megjelolese jovobeli kezelesuk korlatozasa
celjabol;
e) „proflalkotas”: szemelyes adatok automatizalt kezelesenek barmely olyan formaja, amelynek soran a
szemelyes adatokat valamely termeszetes szemelyhez fuzodo bizonyos szemelyes jellemzok ertekelesere,
kulonosen a munkahelyi teljesitmenyhez, gazdasagi helyzethez, egeszsegi allapothoz, szemelyes
preferenciakhoz, erdeklodeshez, megbizhatosaghoz, viselkedeshez, tartozkodasi helyhez vagy mozgashoz
kapcsolodo jellemzok elemzesere vagy elorejelzesere hasznaljak;

6. f) „adatfeldolgozo”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ugynokseg vagy
barmely egyeb szerv, amely az adatkezelo neveben szemelyes adatokat kezel;

7. g) „partner”: az a termeszetes vagy jogi szemely, kozhatalmi szerv, ugynokseg vagy barmely
egyeb szerv, akivel vagy amellyel a szemelyes adatot kozlik, fuggetlenul attol, hogy harmadik fel-e.
Azon kozhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgalat kereteben az unios vagy a tagallami joggal
osszhangban ferhetnek hozza szemelyes adatokhoz, nem minosulnek partnernek; az emlitett adatok
e kozhatalmi szervek altali kezelese meg kell, hogy feleljen az adatkezeles celjainak megfeleloen az
alkalmazando adatvedelmi szabalyoknak;
h) „az erintett hozzajarulasa”: az erintett akaratanak onkentes, konkret es megfelelo tajekoztatason
alapulo es egyertelmu kinyilvanitasa, amellyel az erintett nyilatkozat vagy a megerositest felreerthetetlenul
kifejezo cselekedet utjan jelzi, hogy beleegyezeset adja az ot erinto szemelyes adatok kezelesehez;
i) „adatvedelmi incidens”: a biztonsag olyan serulese, amely a tovabbitott, tarolt vagy mas modon kezelt
szemelyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisiteset, elveszteset, megvaltoztatasat, jogosulatlan
kozleset vagy az azokhoz valo jogosulatlan hozzaferest eredmenyezi;

3. AWEBTARHELY.HU JELENTKEZESI URLAPON ES KOZVETLENUL E_MAIL CIMRE ERKEZO
ANYAGOK ADATKEZELESENEK JOGALAPJA, CELJA ES IDEJE

3.1.Adatkezeles jogalapja
Az adatkezeles jogalapja a meghirdetett allas betoltesehez kapcsolodoan a termeszetes szemelyeknek a
szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint
a 95/46/EK rendelet hatalyon kivul helyezeserol (altalanos adatvedelmi rendelet) szolo az EUROPAI
PARLAMENT ES A TANACS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdesenek a) pontja
alapjan az Ügyfel onkentes hozzajarulasa.
Az Ügyfel a szolgaltatasra torteno jelentkezessel megerositi, hogy teljes koruen megismerte es elolvasta a
jelen Adatkezelesi Tajekoztatot, tovabba az abban foglalt rendelkezeseket magara nezve kotelezonek
fogadja el es onkentesen, tajekozottan, hatarozottan hozzajarul ahhoz, hogy Adatkezelo a reszere
onkentesen megadott szemelyes adatokat a jelen Tajekoztatoban meghatarozott celok erdekeben kezelje a
Rendelet es a jelen Adatkezelesi Tajekoztato keretei kozott.
3.2.Adatkezeles celja
Az adatkezeles celja a benyujtott megrendeles/regisztracio (egyeb dokumentum) a szolgaltatasnyujtasanak
erdekeben, kapcsolattartas az Ügyfellel, tajekoztatas szolgaltatas statuszarol, illetve jovobeli ertesites egyeb
szolgaltatasokrol.
3.3.Adatkezeles ideje
Adatkezelo a benyujtott adatokat es esetleges csatolt egyeb dokumentumokat a szolgaltas teljesitesenek
erdekeben es jovobeni teljesitese miatt az erintett hozzajarulasanak visszavonasaig kezeli.
Az Ügyfel az adatkezeleshez valo hozzajarulasat barmikor visszavonhatja, mely esetben Adatkezelo a
rendszerbol torli az Ügyfel osszes adatat.
Visszavonas hianyaban az adatkezeles idotartama a fent meghatarozott hatarido.
Ha az Ügyfel az adatkezelesi hozzajarulasat visszavonja vagy keri adatainak a torleset es a szolgaltatas
hatarideje meg nem zarult le, ugy az Ügyfel elfogadja, hogy a visszavono nyilatkozata a szolgaltatasok
biztositasat is megszunteti.
4. ADATTOVABBITAS
Ügyfel szemelyes adatait Adatkezelo teljesult megrendeles eseten domain regisztralas celjabol partner
reszere tovabbitja a domain regisztracios szabalyzatoknak megfeleloen.
5. ADATFELDOLGOZAS
Tarhelyszolgaltato: Nev: AWebtarhely.hu.
Szekhely: 2164. Vachartyan, Fo ut 32. E-mail cim: info@awebtarhely.hu, telefon:+36304717924
Nyilvantartasi szam: 37318283 Tevekenyseg: tarhelyszolgaltatas, domain adminisztralas
6. UGYFELET MEGILLETO JOGOK 6.1. Tajekoztatas es a szemelyes adatokhoz valo hozzaferes
Az Ügyfelnek joga van arra, hogy Adatkezelo altal tarolt szemelyes adatait es a kezelesukkel kapcsolatos
informaciokat megismerhesse, barmikor kikerje, ellenorizze, hogy az Adatkezelo milyen adatot tart nyilvan
rola, tovabba jogosult arra, hogy a szemelyes adatokhoz hozzaferest kapjon. Az Ügyfel az adatokhoz valo
hozzaferesre iranyulo kerelmet irasban koteles eljuttatni Adatkezelo reszere es az igenyelt adatokat
Adatkezelo irasban (elektronikusan vagy postai uton kuldott levelben) adja meg. Adatkezelo szobeli
tajekoztatast ezzel osszefuggesben nem ad.
Hozzaferesi jog gyakorlasa eseten a tajekoztatas a kovetkezo adatokra terjed ki:

• - kezelt adatok korenek meghatarozasa: nev, lakcim, e-mail cim, telefonszam, szuletesi ido es
minden olyan adat, amit az Ügyfel a bekuldott megrendelon/regisztracios lapon megadott,

• - adatkezeles celja, ideje, jogalapja a kezelt adatok korenek tekinteteben,
• - adattovabbitas: kinek a reszere kerultek tovabbitasra az adatok, vagy kerulnek e
tovabbitasra a kesobbiekben,

• - adatforras megjelolese.
Adatkezelo a szemelyes adatok papiralapu vagy elektronikus masolatat ingyenesen biztositja az
Ügyfel reszere. Az Ügyfel altal kert tovabbi masolatokert Adatkezelo az adminisztrativ koltsegeken
alapulo, eszszeru merteku dijat szamithat fel. Ha az Ügyfel elektronikus uton keri a masolat kiadast
ugy az informaciokat e-mailben, szeles korben hasznalt elektronikus formatumban bocsatja
Adatkezelo az Ügyfel rendelkezesre.
Az Ügyfel a tajekoztatast kovetoen, amennyiben az adatkezelessel, a kezelt adatok helyessegevel

nem ert egyet ugy az 6. pontban meghatarozottak szerint kerelmezheti a ra vonatkozo szemelyes
adatok helyesbiteset, kiegesziteset, torleset, kezelesenek korlatozasat, tiltakozhat az ilyen
szemelyes adatok kezelese ellen, illetve a 7. pontban meghatarozott eljarast kezdemenyezhet.
6.2. Kezelt szemelyes adatok helyesbitesehez, kiegeszitesehez valo jog
Az Ügyfel kerelmere Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkul helyesbiti az Ügyfel altal, irasban
megjelolt pontatlan szemelyes adatokat, illetve a hianyos adatok kiegesziteset elvegzi az Ügyfel altal
megjelolt tartalommal. Adatkezelo minden olyan ugyfelet tajekoztat a helyesbitesrol, kiegeszitesrol,
akivel a szemelyes adatot kozolte, kiveve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aranytalanul nagy
erofeszitest igenyel. Adatkezelo az Ügyfelet ezen parnterek adatairol tajekoztatja, ha ezt irasban
kerelmezi.
6.3. Adatkezeles korlatozashoz valo jog
Az Ügyfel jogosult arra, hogy irasbeli kerelme eseten Adatkezelo korlatozza az adatkezelest, ha

• - Ügyfel vitatja a szemelyes adatok pontossagat, ez esetben a korlatozas arra az idotartamra
vonatkozik, amely lehetove teszi, hogy Adatkezelo ellenorizze a szemelyes adatok pontossagat,

• - az adatkezeles jogellenes, es az Ügyfel ellenzi az adatok torleset, es ehelyett keri azok
felhasznalasanak korlatozasat,

• - Adatkezelonek mar nincs szuksege a szemelyes adatokra adatkezeles celjabol, de az Ügyfel
igenyli azokat jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesitesehez vagy vedelmehez,

• - Ügyfel tiltakozik az adatkezeles ellen; ez esetben a korlatozas arra az idotartamra vonatkozik, amig

megallapitasra nem kerul, hogy az Adatkezelo jogos indokai elsobbseget elveznek-e az Ügyfel jogos
indokaival szemben.
Adatkezelo az Ügyfelet, akinek kerelmere korlatozta az adatkezelest, az adatkezeles korlatozasanak
feloldasarol elozetesen tajekoztatja.

6.4. Torleshez (elfeledteteshez) valo jog
Az Ügyfel keresere Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkul torli az Ügyfelre vonatkozo szemelyes
adatokat, ha a meghatarozott indokok valamelyike fennall: i) a szemelyes adatokra mar nincs szukseg abbol
a celbol, amelybol azokat a Adatkezelo gyujtotte vagy mas modon kezelte; ii) Ügyfel visszavonja az
adatkezeles alapjat kepezo hozzajarulasat, es az adatkezelesnek nincs mas jogalapja; iii) Ügyfel sajat
helyzetevel kapcsolatos okokbol tiltakozik az adatkezeles ellen, es nincs jogszeru ok az adatkezelesre, iv) a
szemelyes adatokat Adatkezelo jogellenesen kezeli; vi) a szemelyes adatok gyujtesere kozvetlenul
gyermekeknek kinalt, informacios tarsadalommal osszefuggo szolgaltatasok kinalasaval kapcsolatosan
kerult sor.
Az Ügyfelet a torleshez, elfeledteteshez valo jogaval nem elhet, ha az adatkezeles szukseges i) a
velemenynyilvanitas szabadsagahoz es a tajekozodashoz valo jog gyakorlasa celjabol; ii) nepegeszsegugy
teruletet erinto kozerdek alapjan; iii) a kozerdeku archivalas celjabol, tudomanyos es tortenelmi kutatasi
celbol vagy statisztikai celbol, amennyiben a torleshez valo jog gyakorlasa lehetetlenne tenne vagy
komolyan veszelyeztetne ezt az adatkezelest; vagy iv) jogi igenyek eloterjesztesehez, ervenyesitesehez,
illetve vedelmehez.
6.5. Adathordozhatosaghoz valo jog
Az adathordozhatosag adatkezelo altal kezelt szemelyes adatok alallomanyat, es ezeket az adatokat tovabbi
szemelyes hasznalat celjaval tarolja vagy lehetove teszi, hogy az Ügyfel megszerezhesse, es a
tovabbiakban felhasznalhassa Adatkezelo rendszereben megtalalhato altala onkentesen atadott „sajat”
adatait, sajat celjaira, es dontese alapjan olyan mas adatkezelon keresztul, akit maga az Ügyfel hataroz
meg. Minden esetben az Ügyfel altal atadott adatokra korlatozodik a jogosultsag, egyeb adatok
hordozhatosagara lehetoseg nincs.
Az Ügyfel a ra vonatkozo, Adatkezelo rendszereben megtalalhato szemelyes adatokat:

• - tagolt, szeles korben hasznalt, geppel olvashato formatumban megkapja,
• - jogosult mas adatkezelohoz tovabbitani,
• - kerheti az adatok kozvetlen tovabbitasat a masik adatkezelohoz – ha ez technikailag
megvalosithato Adatkezelo rendszereben.
Ha az Ügyfel az adathordozhatosaghoz valo jogat gyakorolja, ezt egyeb jogainak serelme nelkul
teszi.
Az adathordozhatosaghoz valo jog csak akkor gyakorolhato, ha az adatkezeles „automatizalt modon
tortenik”, es ezert nem terjed ki a papiralapu aktakra.

Adatkezelo az adathordozhatosagra vonatkozo kerelmet kizarolag e-mailben vagy postai uton irt kerelem
alapjan teljesiti. A kerelem teljesitesehez szukseges, hogy Adatkezelo meggyozodjon arrol, hogy valoban az
arra jogosult Ügyfel kivan elni e jogaval. Ehhez szukseges, hogy az Ügyfel kerelmeben azon szemelyes
adatait kell megadni, melyek alkalmasak arra, hogy Adatkezelo azonositani tudja az igenylot a rendszereben
levo adatok osszehasonlitasaval.
E jog gyakorlasa koreben Ügyfel a kovetkezo adatok hordozhatosagat igenyelheti: nev, lakcim, e-mail cim,
telefonszam, szuletesi ido es minden olyan adat, amit az Ügyfel a bekuldott megrendeloben, regisztracioban
megadott. A jog gyakorlasa nem jar automatikusan az adatnak Adatkezelo rendszereibol valo torlesevel,
ezert az Ügyfel a fent meghatarozott adatkezeles idejeig a rendszerben tarolasra kerul kiveve, ha az Ügyfel
hozzajarulasat visszavonja vagy keri adatainak a torleset.
6.6. Tiltakozas szemelyes adatok kezelese ellen
Az Ügyfel a sajat helyzetevel kapcsolatos okokbol barmikor tiltakozhat szemelyes adatainak kezelese ellen,
ideertve a proflalkotast is. Ha az Ügyfel tiltakozik a szemelyes adatainak ellen, akkor a szemelyes adatok a
tovabbiakban a jelen Adatkezelesi Tajekoztatoban meghatarozott celbol nem kezeli Adatkezelo.
Az Ügyfel tiltakozni irasban (e-mailben vagy postai uton) tud az awebtarhely.hu oldalon feltuntetett
elerhetosegek igenybevetelevel.
6.7. Kerelem teljesitesenek hatarideje
Adatkezelo indokolatlan kesedelem nelkul, de mindenkepp az 6.1-6.6. pont szerinti barmely kerelem
beerkezesetol szamitott egy honapon belul tajekoztatja az Ügyfel a hozott intezkedesekrol. Szukseg eseten,
fgyelembe veve a kerelem osszetettseget es a kerelmek szamat, ez a hatarido tovabbi ket honappal
meghosszabbithato, de ez esetben a kesedelem okainak megjelolesevel Adatkezelo a kerelem
kezhezveteletol szamitott egy honapon belul tajekoztatja az Ügyfel. Ha az Ügyfel elektronikus uton nyujtotta
be a kerelmet, a tajekoztatast Adatkezelo elektronikus uton adja meg, kiveve, ha azt az Ügyfel maskent keri.
7. JOGERVENYESITESI LEHETOSEGEK
Az Ügyfel jogait e-mailben vagy postai uton kuldott kerelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztul barmely
jog ervenyesitesere nincs lehetoseg.
Az Ügyfel a jogait az alabbi elerhetosegeken gyakorolhatja:
Nev: Awebtarhely.hu (Kertesz Eva ev.) Szekhely: 2164. Vachartyan, Fo ut 32. E-mail cim:
info@awebtarhely.hu, telefon:+36304717924 Nyilvantartasi szam: 37318283
Ügyfel jogait ervenyesiteni nem tudja, ha Adatkezelo bizonyitja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy
azonositsa az Ügyfelet. Ha az Ügyfel kerelme egyertelmuen megalapozatlan vagy tulzo (kulonosen az
ismetlodo jellegre fgyelemmel) Adatkezelo a kerelem teljesiteseert eszszeru merteku dijat szamithat fel
vagy megtagadhatja az intezkedest. Ennek bizonyitasa Adatkezelo terheli. Ha Adatkezelonek ketsege merul
fel a kerelmet benyujto termeszetes szemely kiletevel kapcsolatban, tovabbi, a kerelmezo
szemelyazonossaganak megerositesehez szukseges informaciok nyujtasat kerheti.
Ügyfel az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgari Torvenykonyv (2013. evi V. torveny) alapjan
a. Nemzeti Adatvedelmi es Informacioszabadsag Hatosaghoz (1125 Budapest, Szilagyi Erzsebet fasor 22/c.;
www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Birosag elott ervenyesitheti jogait.
8. ADATVEDELMI INCIDENSEK KEZELESE
Az adatvedelmi incidens a biztonsag olyan serulese, amely a tovabbitott, tarolt vagy mas modon kezelt
szemelyes adatok veletlen vagy jogellenes megsemmisiteset, elveszteset, megvaltoztatasat, jogosulatlan
kozleset vagy az azokhoz valo jogosulatlan hozzaferest eredmenyezi. Adatkezelo az adatvedelmi
incidenssel kapcsolatos intezkedesek ellenorzese, a felugyeleti hatosag tajekoztatasa, valamint az Ügyfel
tajekoztatasa celjabol nyilvantartast vezet, amely tartalmazza az incidenssel erintett szemelyes adatok koret,
az erintettek koret es szamat, az incidens idopontjat, korulmenyeit, hatasait, az elharitasara megtett
intezkedeseket. Ha Adatkezelo ugy iteli meg, hogy egy adott incidens magas kockazattal jar az erintettek
jogaira es szabadsagaira nezve, indokolatlan kesedelem nelkul, de legfeljebb 72 oran belul tajekoztatja az
erintett Ügyfel es a felugyeleti hatosagot az adatvedelmi incidensrol.
9. ADATBIZTONSAG
Adatkezelo kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsagarol, megteszi tovabba azokat a technikai
intezkedeseket, amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarolt, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetoleg
mindent megtesz annak erdekeben, hogy megakadalyozza azok megsemmisuleset, jogosulatlan
felhasznalasat es jogosulatlan megvaltoztatasat. Kotelezi magat arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen tovabbitja vagy atadja, ugyancsak felhivja ez iranyu kotelezettsegeinek
teljesitesere.
10. EGYEB RENDELKEZESEK

Jelen Adatkezelesi Tajekoztato 2018. majus 25, napjatol ervenyes. Az Adatkezelesi tajekoztato az alabbi
linken erheto el: www.awebtarhely.hu/adatkezelesi.pdf
Adatkezelo kotelezi magat, hogy gondoskodik az adatok biztonsagarol, megteszi tovabba azokat a technikai
intezkedeseket, amelyek biztositjak, hogy a felvett, tarolt, illetve kezelt adatok vedettek legyenek, illetoleg
mindent megtesz annak erdekeben, hogy megakadalyozza azok megsemmisuleset, jogosulatlan
felhasznalasat es jogosulatlan megvaltoztatasat. Kotelezi magat arra is, hogy minden olyan harmadik felet,
akiknek az adatokat esetlegesen tovabbitja vagy atadja, ugyancsak felhivja ez iranyu kotelezettsegeinek
teljesitesere.
Adatkezelo fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelesi Tajekoztatot a www.awebtarhely.hu honlapjan
keresztul torteno elozetes ertesitese mellett egyoldaluan modositsa. Amennyiben az Ügyfel a honlapon
kozzetett ertesitestol szamitott 15 napon belul irasban nem kozli a modositassal kapcsolatos esetleges
kifogasait, a modositott Adatkezelesi Tajekoztato a felek kozott a 16. napon, hatalyba lep.

