ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. A szabályzat célja, az adatkezelő megnevezése
Törekyné Nagy Zsuzsanna (továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek
ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztatót bármikor
megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesítést küld. Amennyiben jelen
közlemény alapján valami nem egyértelmű, és kérdés merül fel, kérünk írd meg nekünk, és
válaszolt adunk kérdésedre.
Adatkezelő elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a
személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket
saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei
összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 GDPR RENDELETE
2. Fogalmak
2.1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel
(érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy
közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez (feliratkozáskori hozzájárulás);
2.3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 2

2.4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a
felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott
adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának
megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)
rögzítése is;
2.6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
2.9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy
összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné
tétele;
2.10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását
végzi;
2.13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
2.14. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 3

3. Alapelvek az hírlevéllel kapcsolatos adatkezelése során
Személyes adat akkor kezelhető, ha:
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete elrendeli.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak
olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a
cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettet –
egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: a) felvételük és
kezelésük tisztességes és törvényes; b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek; c) tárolásuk
módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. A
személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók
össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is)
az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban
lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten
hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése,
illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGTállamokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli
adattovábbításra kerülne sor.
4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az
adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
4.1. A www.torekyzsuzsi.hu weboldal hírlevélküldő szolgáltatásának adatai
Az adatkezelés célja, hogy a hírlevélre feliratkozókhoz a foglalkozásokkal kapcsolatos
információkat célzottan eljuttassa.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4.2. Feliratkozás
Adatkezelő által üzemeltetett http://www.torekyzsuzsi.hu/index.php/hirlevel oldalon található űrlap
kitöltésével teheti meg online módon. A feliratkozás oldalán az adatvédelmi szabályzat jól láthatóan
megtalálható, megnyitható, elolvasható. A feliratkozás csak és kizárólag úgy zárható le, amennyiben
a feliratkozó elfogadja az abban foglaltakat, az Elfogadás! jelölőnégyzet kipipálásával.
Amennyiben a feliratkozó NEM ért egyet a szabályzatban foglaltakkal, joga és lehetősége van a
feliratkozást megszakítani, így semminemű adatot NEM rögzítünk!
4.3. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő férhet csak hozzá. Személyes
adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem
vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli
esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes
adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.
4.4. Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása.
4.5. A kezelt adatok köre
Kötelező adatok: feliratkozó neve, e-mail címe, helyszín megadása
Opcionálisan megadható adat: a gyermek(ek) neve(i) (a könnyebb beazonosíthatóságot szolgálja,
későbbiekben nem felhasznált adat.)
4.6 Az adatkezelés időtartama
A feliratkozástól számolva 5 év.
A feliratkozónak bármikor lehetősége van a regisztrációja törlésére. Egyrészt a
http://www.torekyzsuzsi.hu/index.php/hirlevel weboldalon, a regisztrált e-mail cím megadásával,
másrészt a küldött hírlevélben található link segítségével.
Amennyiben a megadott adatain szeretne változtatni, lehetősége van e-mailt küldeni az
info@torekyzsuzsi.hu címre. Ez esetben a levelére válasz fog érkezni, a módosítás megtörténtéről,
maximum 30 napon belül. Amennyiben rögtön szeretné a változtatást, javasoljuk az azonnal
megtehető leiratkozás választását, majd az utána rögtön elvégezhető újbóli feliratkozást (már az új
adatokkal). 5

4.7. Adattovábbítás, Nyilvánosságra hozatal
A feliratkozáskor megadott adatokat 3. fél számára nem adjuk ki, nem használjuk fel semmi külső
tevékenységhez. A megadott adatok csak és kizárólag a hívlevelek küldésére vannak felhasználva.
4.8. A feliratkozó egyéb levelezései
Amennyiben kérdése, problémája van, az elérhetőségeim oldalon található kapcsolati adatok
segítségével kapcsolatba léphet velem. Adatkezelő a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail
címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított
legfeljebb 12 hónap elteltével törli.
4.9. Tartalom és információ megosztás
Tájékoztatjuk feliratkozóinkat, hogy az általuk megosztott tartalomért, levelükben elküldött,
telefonban elhangzott információkért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat
(pl. arcképmás) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos
más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.
4.10. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából
megkeresheti az adatkezelőt. A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok
körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
5. A személyes adatok tárolásnak módja, az adatkezelés biztonsága
Adatkezelő a Listamester Hírlevélküldő, email marketing szolgáltató rendszerét (weboldal)
használja, amely működési szabályzata szerint garantálja az adatok biztonságos kezelését. A
bejelentkező azonosítási rendszer (authentikáció) biztosítja az idegenek számára a
hozzáférhetetlenséget. A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és adatmegőrzési helye a
telephelyén találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja
meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető
(rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c)
változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat
bizalmassága) legyen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak 6

megfelelő védelmi szintet nyújt. A Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot:
megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget:
megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos
eszközök.
Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel
támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a
biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a
felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp,
stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen
tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az
ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A
rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és
bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen
kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Törekyné Nagy Zsuzsanna
Cím: 9024 Győr, Déry Tibor u. 4.
Adószám: 78165832-1-28
Email cím: info@torekyzsuzsi.hu
7. Adatvédelmi incidens
Az adatvédelmi incidens személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést jelent.
Az adatkezelő biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat felmérését, annak mértékének
megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásra
jutástól számított 72 órán belül a cég ügyvezetője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és
tájékoztatja az érintettet is, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja,
hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve.
8. Jogorvoslati lehetősége
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a leiratkozás
segítségével.
Az érintett kérelmére Adatkezelő, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa
megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az
adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a
tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz
még nem nyújtott be. Egyéb esetekben Adatkezelő költségtérítést állapít meg. Adatkezelőnek joga
van a személyes adatot törölni, illetve törölnie kell, amennyiben annak kezelése jogellenes, az
érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte, vagy bárminemű, adatkezelő
által nehezményezett adatot tartalmaz.

Adatkezelő köteles értesíteni a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbították. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának
vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint
a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu) ahova az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja
szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető. A perre a Törvényszék illetékes,
érintett választása szerint a szolgáltatóval szembeni keresetlevelét az érintett lakóhelye szerinti
bíróság részére is benyújthatja.

