ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a www.herpesztitkaink.hu weboldalon keresztül rendelkezésre bocsátott
személyes adatok kezeléséhez kapcsolódóan
Miért készült ez a tájékoztató?
A www.herpesztitkaink.hu weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő vagy
Üzemeltető) a honlapon keresztül olyan funkciókat biztosít a látogatók számára, amelyek
igénybevételéhez előzetes regisztráció és személyes adatok megadása szükséges, továbbá bárki,
aki a weboldalon keresztül szeretne kapcsolatba lépni az Üzemeltetővel, ahhoz személyes
adatokat kell a rendelkezésére bocsátania.
A weboldal „cookie”-kat („sütik”) is alkalmaz, amelyek céljairól és típusairól, a használatukról,
továbbá a letiltásukról a honlap „Adatvédelem” megnevezésű menüpontjában elérhető Cookie
(süti) tájékoztatóból bármikor információkhoz juthat.
Az Üzemeltető a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével adatkezelési
tevékenységet végez, amellyel kapcsolatban 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából mindazon
személyek, mint érintettek részére, akik a weboldalon keresztül a személyes adataikat
számára megadják, a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésükre az általa végzett
adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.
Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a
GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint
értelmezendők.
1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei
A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelési tevékenységek vonatkozásában adatkezelő a
www.herpesztitkaink.hu domain nevű weboldalt tulajdonosként üzemeltető Zalezák-Szőke
Linda Veronika.
Az adatkezelő elérhetőségei:
Postai levelezési címe:

1182 Budapest, Török Bálint u. 12/A.

E-mail címek:

info@herpesztitkaink.hu
herpesztitkaink@gmail.com

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő részéről a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban végzett
adatkezelési tevékenységgel összefüggésben adatvédelmi tisztviselő kijelölésére vagy külső
adatvédelmi tisztviselő megbízására nem került sor. Adatvédelemmel összefüggő kérését,
kérdését, panaszát az Adatkezelő a fenti elérhetőségeI bármelyikén fogadja.
2. Részletes információk a www.herpesztitkaink.hu weboldalon keresztül gyűjtött
személyes adatok kezelésének körülményeiről az egyes konkrét nevesített
adatkezelési célok tekintetében
Az alábbi táblázatból megismerheti azokat az információkat, amelyek az Üzemeltető által az
egyes konkrét adatkezelési célok érekében végezett adatkezelési tevékenységekhez
kapcsolódnak, így különösen az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt személyes adatok körét,
az adatkezelés (adattárolás) időtartamát, a személyes adatok címzettjeit, illetve azt, hogy
történik-e adattovábbítás, valamint a személyes adatok forrását.

RÉSZLETES INFORMÁCIÓK A KONKRÉT ADATKEZELÉSI CÉLOK
ADATKEZELÉSI KÖRÜLMÉNYEIRŐL
I.

A konkrét adatkezelési cél megnevezése:

Kapcsolatlétesítés a weboldal üzemeltetőjével
Az adatkezelés céljának leírása:

Az adatkezelés jogalapja:

Önnek lehetősége van az Üzemeltetőhöz általános
jellegű kérdéssel fordulni vagy valamely konkrét
szolgáltatásával összefüggésben megkeresni és azzal
kapcsolatban tájékoztatást kérni tőle. A személyes
adatok kezelése a megkeresésének fogadása,
nyilvántartásba vétele és annak megválaszolása
céljából szükséges.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön, mint
érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak
kezeléséhez.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezeléséhez
megadott hozzájárulása bármely időpontban
visszavonható, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt - a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A
hozzájárulásának
visszavonása
azzal
a
következménnyel jár, hogy az Ön által küldött
megkeresést az Üzemeltetőnek törölnie kell a
nyilvántartásából, amelynek a megválaszolására ezt
követően nem lesz lehetősége.

A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

Az érintett
kategóriái:

személyes

Az Üzemeltető a jelen adatkezelési célból a weboldalán
adatok elérhető
kapcsolatlétesítés
céljára
szolgáló
„KAPCSOLAT” menüponton keresztül az Ön
• nevét (titulus/vezeték/keresztnév),
• e-mail címét,
• az üzenet tárgyát,
• az üzenetküldés időpontját,
• az üzenetben Ön által megadott személyes
adatnak minősülő adatokat/információkat,
• valamint
az
adatkezelési
tájékoztató
megismeréséről szóló nyilatkozatát, mint
személyes adatokat gyűjti és kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltetővel történő
kapcsolatfelvételre Önnek lehetősége van a jelen
tájékoztató 1. oldalán megjelölt postai címen keresztül
is. Az Üzemeltető ebben az esetben az Ön által
önkéntesen közölt adatok közül kizárólag a
megkeresésével közvetlenül összefüggő és a
megválaszolásához feltétlenül szükséges adatait kezeli
a válaszadásig terjedő időtartamban.

A jelen célból kezelt személyes adatokhoz kizárólag az
A személyes adatok címzettjei, illetve Üzemeltető és adminként az férhet hozzá, akinek ehhez
kik férhetnek hozzá a személyes az Üzemeltető jogosultságot biztosít.
adatokhoz:
A kezelt személyes adatokhoz az Üzemeltető által
igénybe vett alábbi tárhelyszolgáltató tevékenységet
ellátó adatfeldolgozó is hozzáfér:
Az adatfeldolgozó neve: NetMasters Europe Kft.
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
Elérhetősége:
Postai címe: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Telefonszáma: +36 30 923 4646
E-mail címe: szia@netmasters.hu
Honlapjának címe: https://netmasters.hu/
Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető a jelen célból kezelt
személyes adatokat harmadik fél, mint címzett részére az esetleges hatósági/bírósági megkeresést ide nem
értve - nem továbbítja.
Adattovábbítás harmadik országba
vagy nemzetközi szervezethez:
Személyes
adatok
időtartama:

nincs

Az Üzemeltető a megkeresése során megadott
tárolásának személyes adatokat
• az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli,

A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

•

A személyes adatok forrása:

II.

hozzájárulásának visszavonása hiányában
(amennyiben tehát a megkeresés elküldését
követően, azonban még az Ön részére elkészített
válasz megküldése előtt nem dönt úgy, hogy
visszavonja az adatkezeléshez megadott
hozzájárulását) az adatkezelés a megkeresés
teljeskörű megválaszolásáig tart.

A kezelt személyes adatok közvetlenül Öntől, mint
érintettől származnak.

A konkrét adatkezelési cél megnevezése:

Fórumtevékenység és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó regisztráció

Az adatkezelés céljának leírása:

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés annak érdekében történik, hogy a
weboldalt látogató a regisztrációt követően igénybe
vehesse a honlap fórumszolgáltatását, ennek keretében
fórumtevékenységet végezhessen. A weboldalt
Üzemeltető admin a regisztráció segítségével
előzetesen szűrni tudja a megjelenítendő tartalmakat,
továbbá kontrollálja a sértő, jogellenes stb.
felhasználónévvel történő regisztrációt. A regisztrált
tag az általa választott felhasználónévvel jelenik meg a
fórumtevékenység során mások számára.
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja, amelynek alapján Ön, mint
érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy
vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezeléséhez
megadott hozzájárulása bármely időpontban
visszavonható, amely azonban nem érinti a
visszavonás előtt - a hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A fórumszolgáltatás igénybevételéhez szükséges
személyes adatok kezeléséhez megadott hozzájárulás
visszavonása azzal a következménnyel jár, hogy a
továbbiakban nem lesz lehetősége igénybe venni a
honlap fórumszolgáltatását.

Az érintett
kategóriái:

személyes

Az
Üzemeltető
a
weboldalon
adatok fórumszolgáltatás
igénybevételéhez
regisztráció érdekében az Ön
• e-mail címét,
• felhasználónevét,
• jelszavát,

elérhető
szükséges

A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

•
•
•

a felhasználói feltételek elfogadására irányuló
nyilatkozatát,
a 18. életév betöltéséről szóló nyilatkozatát,
az adatkezelési tájékoztató megismerésére és a
személyes
adatai
kezelésére
megadott
hozzájárulására irányuló nyilatkozatát kezeli.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a felhasználói nevének
nem kell tartalmaznia az Ön valós adatait, ezért
javasoljuk, hogy olyan felhasználói nevet válasszon
a regisztrációja során, amellyel a személyazonossága
mások számára nem lesz azonosítható.
A fórumtevékenység során az Ön
•
•
•

felhasználói nevének,
a hozzászólása időpontjának, valamint
a hozzászólásában Ön által közölt személyes
adatnak minősülő adatoknak/információknak a
kezelésére kerül sor. Ebbe az adatkörbe
tartoznak többek között az Ön által esetlegesen
közölt különleges személyes adatnak minősülő
egészségügyi adatok is, amelyek közlésével Ön
kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja az
adatai megismeréséhez a fórumozók számára.

Javasoljuk, hogy a fórumhozzászólásaiban kerülje a
személyazonosságának
azonosíthatóságára
vonatkozó adatok közlését.
Felhívjuk figyelmét, hogy a fórumhozzászólásban
Ön által megadott személyes adatok közléséért, az
ebből eredően önmagának vagy harmadik
személynek okozott bármilyen károkért, vagy
hátrányokért az Üzemeltető FELELŐSSÉGET
NEM VÁLLAL!
A fórumhozzászólásai során harmadik személyről
kizárólag abban az esetben közölhet személyes
adatokat, amennyiben ehhez ettől a harmadik
személytől igazolható hozzájárulással rendelkezik,
amelyet az Üzemeltető kérése esetén bármikor a
rendelkezésére tud bocsátani.
A jelen adatkezelési célból kezelt személyes adatokhoz
A személyes adatok címzettjei, illetve kizárólag az Üzemeltető és adminként az férhet hozzá,
kik férhetnek hozzá a személyes akinek ehhez az Üzemeltető jogosultságot biztosít.
adatokhoz:
A kezelt személyes adatokhoz az Üzemeltető által
igénybe vett alábbi tárhelyszolgáltató tevékenységet
ellátó adatfeldolgozó is hozzáfér:
A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

Az adatfeldolgozó neve: NetMasters Europe Kft.
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Diószegi S. u. 5.
Elérhetősége:
Postai címe: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
Telefonszáma: +36 30 923 4646
E-mail címe: szia@netmasters.hu
Honlapjának címe: https://netmasters.hu/
Tájékoztatjuk, hogy az Üzemeltető a jelen célból kezelt
személyes adatokat harmadik fél, mint címzett részére az esetleges hatósági/bírósági megkeresést ide nem
értve - nem továbbítja.
Adattovábbítás harmadik országba
vagy nemzetközi szervezethez:
Személyes
adatok
időtartama:

nincs

A jelen adatkezelési célok érdekében megadott
tárolásának személyes adatokat az Üzemeltető
• az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli,
•

A személyes adatok forrása:

a hozzájárulás visszavonása hiányában
(amennyiben tehát Ön a jelen célból történt
regisztrációját követően nem dönt úgy, hogy
visszavonja a jelen adatkezelési célok
érdekében végzett adatkezeléshez megadott
hozzájárulását) a fórumszolgáltatás üzemeltető
általi végleges megszüntetéséig tart.

A kezelt személyes adatok közvetlenül Öntől, mint
érintettől származnak.

3. Milyen elveket tart különösen fontosnak az Üzemeltető az általa végzett adatkezelési
tevékenysége során?
Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az Ön, mint érintett
személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások
figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja a GDPR-ban, továbbá az Info
törvényben, valamint a vonatkozó ágazati jogszabályok adatkezeléssel összefüggő
rendelkezéseikben foglaltak érvényre juttatását.
A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési
intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordít az
Üzemeltető a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának
biztosítása érdekében.

A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

4. Milyen jogai vannak az Üzemeltető által kezelt személyes adataival kapcsolatban?
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg. A jogai gyakorlásával
összefüggő kérelme vonatkozásában az Üzemeltető számára nyitva álló teljesítési határidő
(feltéve, ha a határidő hosszabbításra a GDPR-ban meghatározottak szerint nem kerül sor) a
kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:
•

tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a
jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül
tájékoztatást kérjen az Üzemeltetőtől arról, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy
megismerje azt, hogy az Üzemeltető
- mely személyes adatait,
- milyen adatkezelési célból,
- milyen adatkezelési jogalap alapján,
- mennyi ideig kezeli,
- a kezelt személyes adatokat mely címzettekkel közölte vagy fogja közölni,
- valamint hogy az Üzemeltető alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt,
amennyiben igen, úgy annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Az Ön kérésére az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatokról első alkalommal
díjmentesen másolatot készít és az Ön rendelkezésére bocsátja, ezt követően azonban
minden további másolatért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számít fel.

•

helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a jelen adatkezelési
tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérésére az Üzemeltető
indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.

•

törléshez való jog, amelynek alapján a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában
megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Üzemeltető indokolatlan
késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó és hozzájárulása alapján kezelt személyes
adatait.

•

az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy a jelen
adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül kérje, hogy az
Üzemeltető korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike áll fenn:
- vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
- az Üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés
céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez,

A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

- tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Üzemeltető jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
•

adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy az Önre
vonatkozó, az Ön által az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott személyes adatokat
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az Üzemeltető, amelynek részére a személyes adatokat rendelkezésre
bocsátotta.
5. Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a jelen tájékoztatóban ismertetett
adatkezelési tevékenységekkel összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Üzemeltető a személyes adatait kezeli, javasoljuk,
hogy először intézzen megkeresést az Üzemeltetőhöz akár postai úton (1182 Budapest, Török
Bálint u. 12/A.), akár az info@herpesztitkaink.hu vagy a herpesztitkaink@gmail.com email
címre küldött elektronikus levél útján. Panaszát az Üzemeltető minden esetben megvizsgálja és
mindent megtesz azért, hogy megfelelően kezelje azt. Ha a panasza ellenére továbbra is
sérelmezi, ahogy az Üzemeltető kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván az
Üzemeltetőnél panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:
I. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult
arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott
Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak
veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlapjának címe: www.naih.hu
Székhelye:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacíme:

1363 Budapest, Pf.:9.

E-mail címe:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: 06 1/391-1400
Telefax száma: 06 1/391-1410
II. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való
jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével
összefüggő jogait megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye
vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.
A jelen adatkezelési tájékoztató egésze, illetve annak része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak
másolása, valamint a felhasználása a szerző engedélye nélkül jogellenes és tilos.

