
jokondiban-nyugalomban.hu  

 

Adatkezelési tájékoztató 

 

A weboldal címe:  https:\\jokondiban-nyugalomban.hu, 

üzemeltetője: Bali Antalné 2800 Tatabánya Mikes Kelemen utca 27. 

szám alatti lakos, 

adószámos magánszemély, adószáma:  54876473-1-31, 

e-mail címe:  bali.antalne@gmail.com 

Adatkezelési nyilvántartási szám: 

NAIH-140194/2018. és NAIH-140193/2018. 

Az adatkezelésre jogosult személye: Bali Antalné 2800 Tatabánya, 

Mikes Kelemen utca 27. szám alatti lakos. 

Az adatkezelő tiszteletben tartja a Látogatóinak és Megrendelőinek 
személyhez fűződő jogait. 

A weboldal által végzett adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapul. 

A honlaphoz kapcsolódóan gyűjtött személyes adatok az e-mail cím, 
keresztnév az ingyenes útmutató elküldéséhez, a vezetéknév, keresztnév, 
számlázási név, (ha eltér a vásárló nevétől), számlázási cím, e-mail cím, 
fizetési mód, (cég esetén) adószám az e-könyv vásárlásához szükséges. 

Az adatkezelés célja a termék ajánlása, a fogyasztók tájékoztatása 
vásárlás előmozdítása érdekében, kapcsolattartás a megrendelőkkel, a 
megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség 
teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása, hírlevél küldése. 

A jogalapot az érintettek hozzájárulása biztosítja a 2011. évi CXII. törvény 
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – 
alapján. 
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Az adatkezelés időtartama: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett 
kérésére történő törlésig tart. A kapcsolatfelvételi űrlap adatainak tárolása 
hat hónap, az analitikai nyilvántartásoké egy év. 

A vásárláshoz kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre 
kerülnek a vásárlástól számított 8 évig a Számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169.§ (2.) alapján. Az adatfeldolgozásra jogosult személye 
megegyezik az adatkezelésre jogosult személyével: Bali Antalné 2800 
Tatabánya, Mikes Kelemen utca 27. szám alatti lakos. 

A kezelt adatokat az adatkezelő ismerheti meg. Az érintett kérelmezheti 
az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes 
adatainak helyesbítését. Adatkezelési, kapcsolattartási sérelmek esetén a 
hibák kijavításra kerülnek. Az érintett tiltakozhat személyes adatának 
kezelése ellen a fenti törvény által meghatározott esetekben, illetve az 
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A felhasználó a saját adataival 
kapcsolatban a weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén 
kérheti a személyes adatok export fájlban történő megküldését, amely 
bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó 

rendelkezésünkre bocsátott. Kérheti a korábban megadott személyes 
adatok törlését. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket 
adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk. 

Adatkezelő személyes adatokhoz nem csak a weboldal és a felhasználó 
közötti kapcsolatfelvétel során juthat. Személyes adatokat technikai 
folyamatok is generálhatnak, mint például a kapcsolatfelvételi űrlapok, 
hozzászólások, sütik, látogatottsági elemzések és harmadik féltől 
származó beágyazott tartalmak. 

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül 

begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító 
karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy 
személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek 
szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az 
oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi 
címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás 
elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is 
megjelenik nyilvánosan. 

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, 
kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is 
szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a hely 
adatokat a honlapon található képekből. 



Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem 
meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az 
összes, ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és 
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások 
listájára. 

A honlapon a látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus 
spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti. 

Sütik: Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web 
címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a 
következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik 
lejárati ideje 1 év. 

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a 
honlapra, akkor átmeneti sütik vannak beállítva, annak érdekében, hogy 
meg lehessen állapítani, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a 
sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy 
bezárjuk a böngészőt. 

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti 
a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. 
A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület 
megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” 
opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a 
bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek. 

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott 
tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) is használhatnak. A külső 
forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, 
mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. 

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, 
sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a 
beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha 
rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra. 

A honlaphoz Google Analitics látogatottságelemző szolgáltatást 
használok. 

A felhasználói személyes adatok védelme érdekében SSL védelmi 
rendszert, valamint két faktoros bejelentkezést használok. 

 


