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Célja: 

Jelen dokumentum célja, hogy a www.magyarbalint.com  mint adatkezelő (a továbbiakban 

egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes 

adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi 

intézkedéseket.  

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan 

természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - 

kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes 

adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az 

adatkezelés módjáról. 

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és 

kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, 

valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és 

eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő 

kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a 

személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és 

technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében. 

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a www.magyarbalint.com/adatkezelesi-

tajekoztato  hozzáférhetőségen érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor 

megváltoztathatja, a közzététel- és az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett. 

 

Az adatkezelő és elérhetőségei: 

Magyar Bálint 

+36703606211 

8960, Lenti Telek utca 15. 

Adószám: 68640644-1-40 

 

Fogalmak: 

1. „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. 

http://www.magyarbalint.com/
http://www.magyarbalint.com/adatkezelesi-tajekoztato
http://www.magyarbalint.com/adatkezelesi-tajekoztato
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2. „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, törlés, illetve megsemmisítés. 

3. „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; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az 

adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a 

tagállami jog is meghatározhatja. 

4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok 

e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az 

alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes 

adatok kezeléséhez. 

7. „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. 

 

A személyes adatok kezelésének elvei: 

A személyes adatok:  

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni 

(„jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”) 

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék 

ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem 

minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”) 

 c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a 

szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”) 
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 d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell 

tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat 

haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”)  

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes 

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél 

hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok 

kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek 

jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések 

végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”) 

 f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések 

alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan 

vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni 

védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, 

továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).  

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek megfelelően 

történik. 

 

A személyes adatok kezelésének esetei: 

Kapcsolatfelvétel  

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

 

Személyes adat Az adatkezelés célja 

Név Azonosítás 

E-mail cím Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése 

Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges 

A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet végrehajtása. 

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím Technikai művelet végrehajtása. 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

2. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett. 
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3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.  

 

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok 

címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai 

kezelhetik. 

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

 

 Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való 

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és 

 az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely 

időpontban történő visszavonásához. 

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének 

korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

 

- postai úton a 8960, Lenti Telek utca 15. 

- e-mail útján a management@magyarbalint.com  

- telefonon a +36302560711-es telefonszámon. 

 

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 

 

8. Tájékoztatjuk, hogy  

 

 a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és ajánlat adásához szükséges. 

 köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.  

 az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a 

kapcsolatot a Szolgáltatóval.  
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Google, Facebook és egyéb közösségi oldalak 

 

Google Adwords 

1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá annak 

keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google 

konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain 

View, CA 94043, USA; „Google“).  

2.  Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az 

érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a 

Felhasználó nem is azonosítható általuk.  

3.  Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, 

akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.  

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek 

weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.  

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt 

szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós 

statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és 

konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan 

információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.  

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy 

böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a 

konverziókövetési statisztikákban. 

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: 

www.google.de/policies/privacy/ 

 

Google Analytics 

1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) 

webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat 

használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott 

weblap használatának elemzését.  

2.  A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk 

rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás 

weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül 

vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg 

megrövidíti. 

3.  A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani 

lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének 

megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan 

http://www.google.de/policies/privacy/
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használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap 

aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az 

internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.  

4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem 

vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének 

megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az 

esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 

használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k 

általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha 

letölti és telepíti a következő plugint: . https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

 

A Facebook pixel 

A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, 

célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók 

honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak 

személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook 

remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal 

kapcsolatosan további információt itt találhat: 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 7. 

 

A közösségi oldalak 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált 

neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.  

2.  Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és 

„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül felvette a 

kapcsolatot az adatkezelővel.  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, 

termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, 

követése, népszerűsítése.  

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére 

jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos 

jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és 

jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi 

oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és 

módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.  

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a 

közösségi oldalakon. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
https://www.facebook.com/business/help/651294705016616%207

