Adatkezelési tájékoztató
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
Jelen adatvédelmi szabályzat Tamásné Geröly Mária e.v. (székhely: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 10., a továbbiakban
„adatkezelő”) mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésének szabályait rögzíti. A szabályzat az adatkezelő által
folyamatosan aktualizálásra kerül a hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályoknak való folytonos megfelelés érdekében. A
szabályzat mindenkor hatályos verziója elérhető az adatkezelő székhelyén, továbbá az érintett kérésére bármikor rendelkezésére
bocsátja.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI, AZ ADATKEZELŐ KÉPVISELŐJE
Adatkezelő elnevezése: Tamásné Geröly Mária e.v.
Székhely: 9723 Gyöngyösfalu Petőfi Sándor utca 10.
Nyilvántartási szám: 52540538
Email: tgmaria@freemail.hu
Telefon: +36 30 / 732 6762
Honlap: www.tgmaria.hu
Adatkezelő képviselője: Tamásné Geröly Mária
Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, A SZABÁLYZAT CÉLJA
Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza az adatkezelő által kezelt személyes adatokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat, az
adatkezelésekre vonatkozó információkat, az adatkezelő továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseivel biztosítja az Info törvény 4. §
(1) és (2) bekezdésében, valamint a GDPR rendeletben foglalt alapelvek érvényesülését.
Vonatkozó jogszabályok:
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény);
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 rendelet hatályon kívül helyezéséről
(GDPR rendelet);
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA
Időbeli hatály: A jelen szabályzat 2020. november 01. napjától visszavonásig hatályos.
Tárgyi hatály: A jelen szabályzat kiterjed az adatkezelő által folytatott, személyes adatokat érintő adatkezelésre, függetlenül attól,
hogy az elektronikusan vagy papír alapon történik. Adatkezelésnek tekintendő 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.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (pl.
név, lakcím, telefonszám, születési adatok, anyja neve).
Személyi hatály: A jelen szabályzat kiterjed az adatkezelőre, az adatkezelő munkavállalóira és partnereire, ügyfeleire, valamint
minden további természetes személyre (érintettek), akinek adatait a szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelés érinti.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN ÉRVÉNYESÜLŐ ALAPELVEK ÉS AZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJA
Alapelvek:
jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára
átlátható módon végezzük;
célhoz kötöttség: az adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik;
adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és a szükségesre
korlátozódnak;
pontosság: az adatok pontosak és szükség esetén naprakészek, az adatkezelő pedig minden észszerű intézkedést megtesz
annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy
helyesbítse;
korlátozott tárolhatóság: az adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
integritás és bizalmi jelleg: az adatok kezelését az adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes
kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
elszámolhatóság: az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolására.
Jogalap:
Az adatkezelő által végzett adatkezelés az alábbi jogalapok egyikén nyugszik:
az érintett hozzájárulása;
amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (pl. munkaviszony, vagy
egyéb szerződéses jogviszony);
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.

AZ ÉRINTETT JOGAI
Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről,
továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló
adatának törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Automatizált adatkezelésre a

személyes adatokat érintően nem kerül sor. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy a rá vonatkozó, rendelkezésre bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. Az érintett, a vonatkozó jogszabályokban
biztosított jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósághoz fordulás menetét az Info törvény 22. §a határozza meg. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(továbbiakban „NAIH”) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH eljárásának részletes szabályait az Info törvény VI. fejezete határozza
meg.
Törlés: Az érintett a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – személyesen vagy írásban, ha
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni
kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatkezelő nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a vásárlás
során az adatkezelő számlát állít ki az érintett részére, a számlán szereplő név és cím, továbbá a vásárlás dátuma, teljesítés dátuma,
vásárolt szolgáltatás valamint összege a számlázó programban és a számlán azt követően is megmaradnak, ha az érintett vagy
annak valamely adatai törlésre kerülnek, a Számviteli törvényben meghatározott kötelezettség teljesítésének ideig. Az adatokat a
könyvelési feladatok teljesítése érdekében Pondera Plusz 2015 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1156 Budapest, Nádastó
park 3. 5. em. 30., Cg.: 01-09-898536, képviselli: Vasicsek Andrea ügyvezető, e-mail: vasicsek.andrea@gmail.com) részére
továbbítja az adatkezelő.
Tájékoztatás: Az érintett bármikor jogosult az adatkezelőtől személyesen, vagy írásban tájékoztatást kérni a személyes adatai
kezeléséről, az adatkezelés módjáról, zárolásáról, törléséről, a kezelt adataival kapcsolatos bármilyen intézkedésről felvilágítást kérni.
Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőt, hogy személyes adataiba betekinthessen.
Visszajelzés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés céljai;
az érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.
Az érintett hozzáférési joga: Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokat a regisztrálást követően a
visszaigazoló e-mailben az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett a weboldalon (www.megadiszkont.hu) a belépést követően a
jobb felső sarokban található Profil menüpontra kattintva, az „Adatmódosítás” menüpont alatt bármikor megtekintheti az adatkezelő
által kezelt adatait.
Helyesbítéshez való jog: Az érintett jogosult arra, hogy bármikor módosítást kezdeményezzen az adatkezelő által kezelt adataiban.
Ezt a szolgáltató elérhetőségin, telefonon, postai vagy elektronikus levélben teheti meg, illetve a Profil menüponton belül közvetlenül
is módosíthatja adatait.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés
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 Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a kezelése ellen az alábbi esetekben:
az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges – jelenleg ilyen szükség nem áll fenn – vagy
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges,
kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
Ebben az esetben az adatkezelő 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. Az érintett által az adatkezelő
részére átadott személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelésére csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljával. Az érintett adatainak módosítását, törlését, az
adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozásának bejelentését bármikor kezdeményezheti elektronikus levél megküldésével az adatkezelő email címére. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül – illetve ha jelen szabályzat ennél
rövidebb időtartamot határoz meg, az ott meghatározott időtartamon belül – köteles válaszolni az érintett levelére, illetve kérésének
– amennyiben az a jogszabályban rögzített jogaival összeegyeztethető – eleget tenni. Az adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a
kezelt adatokkal profilalkotás, automatizált döntéshozatal nem történik. Az adatkezelővel megbízási szerződésben álló könyvelő
feladatainak teljesítéséhez megkapja az adatkezelő által kiállított számlákat, mely számlán szerepel az érintett neve, címe, az általa
megrendelt szolgáltatás, és annak összege, teljesítés időpontja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az adatkezelő abban az esetben, ha az adat kezelése az érintett hozzájárulásán vagy szerződésen alapul és
adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőt, hogy közvetlenül továbbítsa személyes
adatait a másik adatkezelőnek. Ezen jogosultsága nem áll fenn az érintettnek, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, továbbá ezen joga nem
érintheti mások jogait és szabadságait.

ADATVÉDELMI INCIDENS
Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. Adatvédelmi incidens észlelése esetén az adatkezelő munkatársai kötelesek Kónya Gergely ügyvezetőt, mint felelőst
erről értesíteni, aki köteles megtenni a lentiekben foglalt intézkedéseket. Kónya Gergely ügyvezető gondoskodik a lenti pontban
meghatározott feladatok végrehajtásáról, valamint nyilvántartásba veszi az incidenst, ezek mellett haladéktalanul intézkedik, hogy
adatkezelő érintett munkatársai megtegyenek minden lehetséges lépést, amivel az érintett személyes adatok biztonságának és
jogszerű kezelésének visszaállítása garantálható.
Eljárás adatvédelmi incidens esetén
Bejelentés: Az adatkezelő feladata, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően azt indokolatlan késedelem nélkül, és
ha lehetséges, legkésőbb 72 órán belül bejelentse az illetékes felügyeleti szerv, a NAIH felé. Ha a bejelentés 72 órán belül nem
tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül –
részletekben is közölni lehet. Abban az esetben, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, a bejelentéstől el lehet tekinteni.
A bejelentésben legalább ismertetni kell az alábbiakat:
az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az
incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; • az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető
következményeket;
az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az
adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Értesítés: Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira
és szabadságaira nézve, az adatkezelő az érintetteket is indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, annak érdekében, hogy
megtehessék a szükséges óvintézkedéseket. Az érintettnek nyújtott tájékoztatás közérthető formában kell, hogy tartalmazza a NAIH
felé teljesítendő bejelentésre vonatkozóan a fentiekben részletezett információkat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség
keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy
más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.
Az érintetteket az 1. sz. mellékletben található minta felhasználásával kell tájékoztatni.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az
adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára
értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira
és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem áll fenn;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.
Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Minta adatvédelmi incidens nyilvántartásához:
Incidens időpontja
Incidens leírása
Érintettek kategóriái
Az incidens hatásai
Megtett intézkedések
Bejelentés időpontja (NAIH)
Értesítés időpontja (érintettek)

TÁJÉKOZTATÓ A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁRÓL ÉS KEZELÉSÉRŐL
A cookie-k olyan egyedi látogatóazonosítók, melyek a szolgáltatást igénybe vevő számítógépének merevlemezén tárolásra kerülnek.
Ez a technológia segít abban, hogy az üzemeltető jobban a felhasználók viselkedését, megmutatják, hogy a weboldal melyik részét
látogatták, továbbá hozzájárulnak a reklámok és keresések hatékonyságának növeléséhez és méréséhez. A webáruház e technológia
segítségével összesített statisztikai adatokat gyűjthet a portál látogatottságáról. A honlap üzemeltetője egyes esetekben megosztja
ezeket az adatokat partnereivel. Ezek a cookie-k nem alkalmasak arra, hogy a látogatót azonosíthassák, csak a látogató gépének
felismerésére alkalmasak. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására vagy vírusok terjesztésére, és céljuk gyorsabbá,
kényelmesebbé és egységesebbé tenni a böngészést, valamint a felhasználói élményt. A látogató böngészője beállításaiban
meghatározhatja azt is, hogy elfogadja, vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja
a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, az üzemeltető
nem tudja biztosítani, hogy teljes mértékben ki fogja tudni használni az interaktív szolgáltatásokat a weboldalon.

