Adatvédelmi Tájékoztató
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a Berki-Lambert Marianna Egyéni
Vállalkozó (a továbbiakban: E.V, Vállalkozás) adatkezelője által kialakított és minden
felhasználó számára biztosított adatkezelési elveket és szabályokat.
Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása
tekintettel, de legalább évente történik.

a

jogszabályi

változásokra

Hatályba lépett: 2018. május 24. napján
1. Az adatkezelő
Az adatok kezelője: Berki-Lambert Marianna E.V.
Cégünk székhelye/postázási címe: 1053 Budapest, Múzeum krt. 29. I/1.
Elérhetőség: info@belovemarriage.com, belovemarriage@gmail.com,
+36-30/227-8516, vagy a www.belovemarriage.com weboldalon keresztül.
Adószám: 66740212-1-41
Nyilvántartási szám: 38400500
2. A személyes adatok köre
A
Vállalkozás
által
biztosított
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
összefüggésben az Ajánlatkérő alábbi személyes adatait kezeljük:
1.
2.
3.
4.

árajánlattal

vezetéknév
keresztnév
e-mail cím
telefonszám

Az Ajánlatkérő bármikor kérheti az általa megadott személyes adatainak módosítását,
korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) a Vállalkozás bármely
elérhetőségén.
Továbbá amennyiben az árajánlatot követően nem kerül sor megrendelésre, úgy a
Vállalkozás törli a fent említett személyes adatokat.
A 16. életévét betöltött megrendelőnek (a továbbiakban: Megrendelő) a weboldalon
felsorolt szolgáltatások megrendelése és annak számlázása érdekében a megrendelés
mellékleteként hozzájárulását kell adnia a következő személyes adatainak
kezeléséhez:
1. vezetéknév
2. keresztnév
3. születési hely és idő
4. lakcím
5. telefonszám
6. személyi igazolvány száma
7. e-mail cím
8. számlázási cím
9. cég esetén adószám
A Megrendelő a megrendelés aláírásának napjáig bármikor kérheti az általa megadott

személyes adatainak módosítását, korlátozását, törlését (ideértve a felejtés jogát is) a
Vállalkozás bármely elérhetőségén.
A Megrendelő hozzájárulása esetén a Vállalkozás honlapján a következő személyes
adatokat teheti közzé reklám céljából:
1. A Vállalkozás által szervezett eseményen készült fotók, videók.
A Megrendelő bármikor kérheti a reklám céljából közzétett fotók, videók korlátozását,
törlését (ideértve a felejtés jogát is) a Vállalkozás bármely elérhetőségén.
Az Ajánlatkérő/Megrendelő által megadott adatok
valótlanságáért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

pontatlanságáért,

vagy

3. Az adatkezelés célja és időtartama
A személyes adatok kezelésének célja
1. az Ajánlatkérő/Megrendelő azonosítása
2. az Ajánlatkérővel/Megrendelővel való kapcsolattartás
3. a megrendelés teljesítése, számlázása
4. a Vállalkozás reklámozása
A Megrendelő személyes adatait a Vállalkozásnak a megrendelés aláírását követően az
adózás rendjéről szóló törvény adómegállapítás elévülési szabályai szerint a
számlakiállítást követő adóbevallás évének utolsó napját követő 5. év végéig kell
megőriznije, ezt követően törlésre kerülnek.
5. A személyes adatokhoz hozzáférés, adatbiztonság
Személyes adatokhoz kizárólag az alábbi személyek, cégek férhetnek hozzá:
A Vállalkozás adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező
munkavállalói: A Vállalkozás számviteli (könyvelési) tevékenységét ellátó cég: Légrádi Ibolya E.V.,
székhely: 2360 Gyál, Szélső utca 93., E.V. nyilv.sz.:16046533
A Vállalkozás webtárhelyének kezelése: DotRoll Kft., székhely: 1148 Budapest,
Fogarasi út 3-5., Cégjegyzékszám: 01-09-882068
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbít
személyes adatokat az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a
megfelelő jogalappal rendelkezik (pl. az adóhatóság részére adóellenőrzési célból).
Harmadik fél a személyes adatokhoz nem férhet hozzá.
A Vállalkozás a kezelt személyes adatokat székhelyén tárolja elektronikus állomány
formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó
jogszabályi előírások megtartása mellett. Jelen rendelkezés valamennyi, a Vállalkozás
által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.
6. Panasztétel, jogorvoslati lehetőség és hatályos adatvédelmi jogszabály
Az, akinek személyes adatait a Vállalkozás kezeli jogosult arra, hogy panaszt tegyen a
felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése megsérti a lentebb felsorolt jogszabályok valamely rendelkezését.

Panasz az alábbi elérhetőségekre juttatható el:
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: HYPERLINK "mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu"ugyfelszolgalat@naih.hu
Jogorvoslat az érintett lakóhelye szerint illetékes törvényszéken keresettel kérhető.
Az
adatvédelemmel,
adatkezeléssel,
elektronikus
kereskedelemmel
kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről az alábbi jogszabályok adnak
további tájékoztatást:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
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 szóló 2016/679 rendelet („GDPR”)
Jelen tájékoztató megállapítása, illetőleg
adatkezelőjének feladatkörébe tartozik.
Budapest, 2018. május 24.

módosítása

Cégünk

a

Vállalkozás

