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Adatkezelési Tájékoztató 
baloghkamilla.hu 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a rendszerében található 

személyes adatok kezelése tekintetében 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 az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) rendelkezéseinek 

megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja. 

Adatkezelő üzemelteti a baloghkamilla.hu (a továbbiakban: Weboldal). E tájékoztató célja, hogy 

tájékoztatást adjon az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és az 

Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikájáról a weboldal felhasználói (továbbiakban: 

Érintettek) számára. 

Adatkezelő 

Az adatok kezelését a baloghkamilla.hu üzemeltetője - Balogh Gabriella egyéni vállalkozó - 

végzi. 

Székhely és postai levelezési cím: 1122 Budapest, Maros utca 34. fszt. 1. 

Adószám: 60245245-1-43 

Email cím: kapcsolat@baloghkamilla.hu 

Telefonszám: +36 30 474 6901 

Holnap címe: www.baloghkamilla.hu 

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, 

jogalapja és időtartama 

Kapcsolatfelvétel (Bejelentkezés) 

Ha e-mailben, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy telefonon veszi fel velünk a kapcsolatot, az 
adatkezelés célja a megkeresésére történő válasz küldése. 

Kezelt adatok 

Név, e-mail cím, telefonszám, egyéb az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok. 

Az adatkezelés időtartama 

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. 
[Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 
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 A számla kiállítása 

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli 

bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) 

bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és 

közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük. 

Kezelt adatok 

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. 

Az adatkezelés időtartama 

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 

évig meg kell őrizni. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla 

kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése 

alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. 

Marketing célú adatkezelés, hírlevél 

Kezelt adatok 

Név, e-mail cím. 

Az adatkezelés időtartama 

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelés jogalapja 

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő 

számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés] 

Adatfeldolgozók 

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe: 

Név: InterWORD Kft 

Adatfeldolgozás célja: webtárhely és e-mail szolgáltatás biztosítása 

Székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 2. 

Tel.: +36 (88) 788 066 

E-mail: info@interword.hu 
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Név: Silver Frog Kft 

Adatfeldolgozás célja: tárhelyszolgáltatás és email szolgáltatás biztosítása 

Székhely: 1133 Budapest, Pannónia u. 102. 

Tel.: +36 (1) 550 7575 

E-mail: info@silverfrog.hu 

 

MailChimp:  

Adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés a feliratkozók számára 

Név: The Rocket Science Group, 

Székhely: LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA 

 

 Adatfeldolgozó igénybevételére esetileg sor kerülhet: 

Postázás esetén: Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cg. 01-10-042463) 

 

Adattovábbítás 

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön ahhoz hozzájárul, 

de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz. 

 

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés 

biztonsága 

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, 

valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez 

a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és 

üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

● csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; 

● hitelessége és hitelesítése biztosított; 

● változatlansága igazolható; 

● a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, 

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a 

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó 

hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel 

olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés 

biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 

megfelelő védelmi szintet nyújt.  

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az Interneten továbbított elektronikus üzenetek, 

protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 

mailto:info@silverfrog.hu
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szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ 

felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő 

megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Az Adatkezelő által kezelt adatokat elsődlegesen 

az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére 

nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy 

ha ehhez a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezését adta. 

Az adatkezelés során Önt megillető jogok 

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: 

-    a hozzájárulás visszavonásának joga 

-    személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés 

-    helyesbítéshez való jog 

-    adatkezelés korlátozása, 

-    törléshez való jog 

-    tiltakozáshoz való jog 

-    hordozhatósághoz való jog. 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az 

Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében 

személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, 

amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek 

lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal 

kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, 

vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük 

adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk 

azonosítani. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő. 

A hozzájárulás visszavonásának joga 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a 

megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem 

teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk 

Ön felé teljesíteni a kiszállítást. 

 

 

 

Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással 

kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint, ha Önnek tartozása áll fenn 
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felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás 

visszavonása esetén is kezelhetjük. 

A személyes adatokhoz való hozzáférés 

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy: 

-    a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és 

-    a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa: 

·    az adatkezelés céljai; 

·    az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; 

·    információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel 

a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; 

·    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, 

ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 

·    az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes 

adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken 

alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 

·    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

·    ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető 

információ; 

·    az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a 

profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és 

arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen 

jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír. 

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére 

irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést 

számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását 

követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. 

Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói 

fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni. 

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az 

adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri. 
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Helyesbítéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 

pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak 

valamelyike teljesül: 

-    Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 

pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra; 

-    az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért, 

mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok 

törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 

-    az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés 

céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

-    Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az 

adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell. 

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. 

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás 

feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt. 

Törléshez - elfeledtetéshez való jog 

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 

személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

-    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő 

gyűjtötte vagy más módon kezelte; 

-    Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

-    Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező 

-    jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, 

-    a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján 

megállapítást nyert, 
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-    a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt 

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes 

adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a 

megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható 

lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 

kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató 

linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: 

-    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 

-    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló 

adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az 

adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 

végrehajtása céljából; 

-    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha 

Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, 

adatkezelési panasz intézése van folyamatban). 

Tiltakozáshoz való jog 

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes 

adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő 

erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, 

hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, 

ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön 

tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a 

személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

Hordozhatósághoz való jog 

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön 

önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által 

az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv 

formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, 

hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa. 
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Eljárási szabályok 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megadott jogok gyakorlása céljából Adatkezelő 

részére megküldött kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak 

megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket 

az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 

egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, 

hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági 

jogorvoslati jogával. 

Jogorvoslat 

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó 

törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes 

adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

vizsgálati eljárását kezdeményezheti: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: 06-1-391-1400 
Fax: 06.1.391.1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése 

esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor panaszával bírósághoz 

fordulhat. 

 

Adatvédelmi incidens 

Az 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. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a 

felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, 

amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, 

az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha az 

Adatkezelő úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és 

http://www.naih.hu/
http://www.naih.hu/
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szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az 

Érintett és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 

Adatkezelési hozzájárulás 

Érintett nyilatkozata, amelyet a checkbox-al elfogad. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés 

körében mint érintett felhasználó önkéntesen, határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva 

hozzájárulok, hogy a Weblapon megadott adataimat rögzítse, tárolja és továbbítsa az 

Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig 

érvényes. Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás 

nélkül visszavonható. A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá, ha az adataim törlését 

kezdeményezem az Adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. 

E jogkövetkezményt tudomásul veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. 

Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. A jelen 

nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és a négyzetbe kattintással 

hitelesítem. 

Egyéb rendelkezések 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek 

www.baloghkamilla.hu honlapján keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan 

módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett ráutaló magatartással elfogadja a 

módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: 

baloghkamilla.hu/adatkezelesi-tajekoztato Társaságunk a neki megadott személyes adatokat 

nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. 

Bármely érintett e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail 

címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 

Cookie használatra vonatkozó tájékoztatásunkat a www.baloghkamilla.hu/cookie-szabalyzat 

oldalon találja. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020. január 6. napjától érvényes. 

  

http://www.baloghkamilla.hu/
http://www.baloghkamilla.hu/cookie-szabalyzat

