Adatkezelési Nyilatkozat
A Sugár Márton egyéni vállalkozó által működtetett (www.martonsugar.com – továbbiakban:
Weboldal) tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz
fűződő jogait. A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a
Weblapon történő kapcsolatfelvételhez szükséges adatai megadásával hozzájárul ahhoz,
hogy Sugár Márton az Ön adatait szükség szerint, a hivatkozott jogszabályi előírások
betartása mellett felhasználja.
Felhívom figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről
tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a
marton@martonsugar.com e-mail címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre
bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk.

1. Adatkezelő
A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Nyilatkozat) a
Sugár Márton Egyéni vállalkozó (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 6. 3/3.), e-mail cím:
marton@martonsugar.com) mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett
Weboldal felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban
meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)
és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló rendelet (a továbbiakban: GDPR)
rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi
tájékoztatóját tartalmazza

2. A tájékoztató célja, adatkezelés elvei
A Tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét,
az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos
elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és az információs
önrendelkezés megvalósulását annak érdekében, hogy a felhasználó természetes
személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes
adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a
tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az Érintettekkel
együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben
meghatározott, vagy az Érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban
meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés
céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Weblapon történő kapcsolatfelvétel
Adatkezelés tárgya és célja: A honlapon üzenetkezelő rendszer működik, melyen a
látogatók regisztráció nélkül küldhetnek üzenetet a weboldal üzemeltetőjének. A kétirányú
kommunikáció szükségessé teszi a látogató kapcsolattartási adatainak kezelését.
A kezelt személyes adatok köre: Az üzenetküldés alkalmával, az üzenetet küldő látogató
publikus IP címe és a rögzítés időbélyege, valamint a látogató által megadott adatok (név,
e-mail cím, üzenet, opcionálisan megadható telefonszám) kerülnek tárolásra.
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) a) pontja.
Adatkezelési időtartama: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a
kapcsolatfelvétellel kezdődik és azt az adatkezelő öt év elteltével törli. A felhasználó jogosult
az adatkezelés időtartama alatt az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, és
a kezelt adatok törlését kérni.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. adójogszabályokban) meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő kapcsolatfelvétel
során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
3.

Értelmező rendelkezések

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.
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, illetve
megsemmisítés.
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.
Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv,
ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat
kezel.

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.
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.
4.

Az adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az
adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és
a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő
hozzájárulásával jogosultak.
Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:
Könyvelés:
- Full Active Bt Adatfeldolgozó és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 1156
Budapest, Nyírpalota u. 74. 6. em. 26., adószám: 20797999-1-42, cégjegyzékszám:
01-06-737094, képviselő: Nagy Zoltán)
- Szamlazz.hu - Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031
Budapest, Záhony utca 7., adószám: 13421739-2-41, cégjegyzékszám:
01-09-303201, Ángyán Balázs ügyvezető)
Tárhely szolgáltató
- Anyavállalat: Google LLC (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043 USA) Európai Gazdasági Térségben vagy Svájc esetén: székhely: Google
Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország)
- Webonic Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11., cégjegyzékszám:
07-09-025725, adószám: 25138205-2-07, képviselő: Michal Truban ügyvezető)
A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor,
mely esetében az Adatkezelő köteles az Érintett kifejezett hozzájárulását beszerezni a rá
vonatkozó személyes adat továbbításának megkezdése előtt.
5.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata
● információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
● megkönnyítik a weboldal használatát;

●

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún.
sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld
egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A
Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal
kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap
fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik
szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén,
annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
6.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítsen, így lehetőség nyílik arra,
hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszek,
hogy a probléma megoldódjon.
Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről
a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-1-391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
Jelen Tájékoztató tartalmát az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti és kijelenti,
hogy jelen Tájékoztató megfelel az adatkezelésre vonatkozó hatályos magyar
jogszabályoknak, valamint Európai Unió jogi aktusaiban foglalt szabályoknak. Az Adatkezelő
fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót bármikor egyoldalúan megváltoztassa,
melyről az Érintetteket kellő időben értesíti.
Hatályos: 2020. július 1. napjától visszavonásig

