ADATVÉDELEMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
Kecskés István Ev. (a továbbiakban: Üzemeltető) – mint a www.oltariszervezo.hu weblap
tulajdonosa és üzemeltetője – a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzattal tájékoztatja a
„Felhasználókat/Hirdetőket/Látogatókat” (továbbiakban ezek összessége: Érintett) a weblap és
a weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről. Így többek között az
Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok
köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és
jogorvoslati lehetőségeiről.
A www.oltariszervezo.hu ÁSZF-ben rögzített adatkezelésre vonatkozó követelmények az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokon alapulnak, így különösen:



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény előírásain
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

A www.oltariszervezo.hu weboldalt bármely Látogató ingyenesen és korlátozás nélkül
megtekintheti, böngészheti anélkül, hogy bármely személyes adat megadásában fennálló
kötelezettsége lenne.
A www.oltariszervezo.hu weboldal egyes részeinek használata (hirdetés) előzetes
regisztrációhoz kötött, amely személyes adatok megadását igényli. A személyes adatok
megadása önkéntes.
Kecskés István Ev., mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a
személyes adatok kezelése során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait betartja. A regisztráció során
tudomására került adatokat (előzetes és írásbeli hozzájáruló nyilatkozat hiányában) harmadik
személynek ki nem adja, kivéve a jogszabályi kötelezés alapján a hatósági és büntetőeljárás
eseteit.
Kecskés István Ev., mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a
személyes adatokat az adatkezelési cél megszűnése, törvényben meghatározott határidejének
lejárta, illetve a Hirdető és a Felhasználó kérésére törli. A Hirdető bármikor jogosult saját
adatait, illetve regisztrációját törölni. A regisztráció törlésével a személyes adatok törlésre
kerülnek.
Kecskés István Ev., mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője kijelenti, hogy a
személyes adatok biztonsága során a jogszabályi kötelezésnek megfelelőn úgy jár el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható, így különösen gondoskodik a személyes adatok
védelméről.
Kecskés István Ev., mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője a Hirdetők és a
Felhasználók hozzájárulása alapján jogosult a regisztráció során megadott e-mail címre hírlevél
és kifejezett reklámot tartalmazó e-mail küldésére.

Az Adatvédelmi szabályzatban használt fogalmak az Általános Szerződési Feltétekben
meghatározott jelentéssel bírnak.
A jelen Adatvédelmi szabályzat a weblap használatának és a weblapon elérhető szolgáltatások
igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban:
„ÁSZF”) elválaszthatatlan részét képezi.
Az Üzemeltető az adatkezelője minden olyan adatnak, amely személyes adatnak minősül és a
weblap látogatása, használata, továbbá a weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele
során az Érintettek részéről átadásra, feltöltésre kerül, illetve amely adatot az Üzemeltető az
Érintettekről gyűjt. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát
azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (Érintett) kapcsolatba hozható, így
különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális,
gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból
levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
A jelen Adatvédelmi szabályzat az Érintettek által a weblap megfelelő használatához
szükségesen az Üzemeltető rendelkezésre bocsátott, vagy az Érintettekről az Üzemeltető által
gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. Amennyiben valamely Érintett önszántából bármely
személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi szabályzat nem
terjed ki.
A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról az Érintettek
a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása
önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül az Érintett nem tudja az adat
megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni, illetve a weblap valamennyi funkcióját
használni.
A Weblap böngészésének, megfelelő használatának, valamint az egyes szolgáltatások
igénybevételének az a feltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen
Adatvédelmi szabályzatban foglalt feltételeket az Érintett elfogadja. A weblapra történő
regisztrációval és az ÁSZF elfogadásával az Érintett elismeri, hogy a jelen Adatkezelési
szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta. Továbbá az Érintett kifejezetten
hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és
feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.
1. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK
Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: 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.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok
feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem
lehetséges.
Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából.
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Rendszer: az Adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait
működtető technikai megoldások összessége.

Látogató: azon személy, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon nem regisztrált vagy nincs
bejelentkezve. Egyes szolgáltatásokat és opciókat csak bizonyos adatai megadásával érhet el,
melyek felsorolása a 6. pontban történik.
Felhasználó: azon személy, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon regisztrált a
„Felhasználó Regisztráció” alrész alatt és ennek keretében és a regisztrációt követően megadja
az alábbi 6. pontban felsorolt adatát.
Hirdető: azon gazdasági társaság, aki a www.oltariszervezo.hu weboldalon regisztrált a
„Szolgáltatói Regisztráció” alrész alatt és ennek keretében illetve a regisztrációt követően
megadja az alábbi 6. pontban felsorolt adatát.
Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

2. A SZABÁLYZAT CÉLJA
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Kecskés István Ev. által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Kecskés István Ev. (a továbbiakban: Üzemeltető) a www.oltariszervezo.hu weboldal (a
továbbiakban: Weboldal) működtetése során a honlapon regisztrálók, (a továbbiakban
együttesen Érintett) adatait kezeli.
A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén,
minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy
jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a
személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

3. A SZOLGÁLTATÓ, MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Kecskés István Ev.
Székhely és levelezési cím: 4027 Debrecen, Nyár utca 1. 2/2.
Telefonszám: +36 70 33 555 30
Email cím: kapcsolat@oltariszervezo.hu

4. AZ ADATKEZELÉS HELYE
A személyes adatok kezelése az Üzemeltető székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos
döntéseket az Üzemeltető hozza meg.
Az adatkezelő székhelyén történő adatkezelés helye, az adatkezelő neve:
Kecskés István Ev.
4027 Debrecen, Nyár utca 1. 2/2.
5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA ÉS ELVEI
5.1. Az adatkezelésre a www.oltariszervezo.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal)
található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett
hozzájárulását ahhoz, hogy a Weboldal használata során közölt személyes adataik
felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény alapján kerül sor.
A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
Az Üzemeltető az adatfelvételkor az Érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen
szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Üzemeltető jelen szabályzatot az Érintettek számára
folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az Érintettek adataik megadásakor – függetlenül az
adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen szabályzatot. Jelen szabályzat elfogadása az
adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett az Üzemeltetővel jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó
jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt vagy jogszabály által lehetővé tett
adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
5.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett
feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek
későbbi bizonyítása érdekében szükséges.
5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai
rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.
5.4. Az Üzemeltető a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra
nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok

számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az
Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
5.5. Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.
5.6 Az Üzemeltető törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei
maradéktalanul érvényesüljenek:
- személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor
- az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is
- a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes
- az adatok pontosak, teljesek és időszerűek
- ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az
adat alapján azonosítani ne lehessen
- az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek

6. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
6.1 Felhasználói Regisztráció
A Felhasználói Regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő
személyes adatokat:
- név
- e-mail cím
- jelszó
6.2 Szolgáltatói Regisztráció
A Céges Regisztráció során a Hirdetőnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes
adatokat:








név
e-mail cím
telefonszám
szolgáltatási terület (megye)
tevékenység besorolása (szolgáltatás típusa)
rövid bemutatkozás
jelszó

6.3 A Szolgáltatói Regisztrációt követően a Hirdetőnek bejelentkezést követően a Weboldal
teljes értékű használatához, illetve számlázáshoz, adminisztrációhoz, kapcsolattartáshoz, meg
kell adnia a következő adatokat:
- számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
- postacím (postázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám),
- bolt, iroda, szolgáltatási hely cím (irányítószám, település, utcanév, házszám),
- telefonszám
- adószám /nem kötelező megadni/
- nyitva tartás
- weboldal címe
- cég rövid bemutatása
- végzett tevékenységi körök leírása
- munkavállalási körzet (megyék szerint)
- beszélt nyelvek
- képek feltöltése
- videók feltöltése
6.4 Felhasználó ajánlatkérése esetén a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a
következő személyes adatokat:
- az ajánlatkérő neve
- email címe
- telefonszáma
- rendezvény dátuma
- az ajánlatkérés részletezése
Az Üzemeltető nem kötelezi a Felhasználót az ajánlatkérés során további személyes adatok
megadására, így minden további személyes adatmegadás a Felhasználó személyes döntésén
alapul és minden felelősség az Érintettet terheli.
6.5. Technikai adatok
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és
melyeket a szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok
egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a szolgáltató fér hozzá.

6.6. Cookie
A www.oltariszervezo.hu weboldal ún. „cookie”-kat tartalmaz a felhasználó azonosítása és a
böngészés megkönnyítése érdekében. A felhasználó a „cookie”-k használatát letilthatja.
A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot
tartalmazó kis fájlt – küld a szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak
böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak,
felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes

al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.
Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google,
ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a Hirdető
webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések
kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait.
A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a
szolgáltatótól.
Alkalmazott cookie-k:







Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után
automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja
hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak
működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb
felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k
hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól
függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
Biztonsági cookie.
A honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat
helyez(het)nek el a látogató eszközén:
- Google Adwords remarketing követő kód: Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat
később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel
kereshessük fel. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez.
A honlap Felhasználói letilthatják ezeket a cookie-kat, amennyiben felkeresik a
Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt
követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a
szolgáltatótól
- Facebook pixel kód: segítségével a honlap látogatóinak a Facebook-on a szolgáltató
hirdetéseket tud megjeleníteni.
- Google Analytics: segítségével a szolgáltató a honlap látogatottsági statisztikáit
gyűjti.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak
részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett
módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra
vonatkozóan, hogy a böngészőben





hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

7. A KEZELT ADATOK FORRÁSA

A kezelt adatok forrása lehet:
- Felhasználó weboldalon történő ajánlatkérése vagy nyilvános véleménynyilvánítása során
megadott
- Felhasználó Weboldalra történő regisztrációja során megadott,
- Hirdető Weboldalra történő regisztrációja során megadott,
- Hirdető Weboldalra történő regisztrációja után megadott,
- ügyfélszolgálatunk megkeresése során megadott írásos vagy hang alapú formában megadott
- személyes találkozón az Érintett beleegyezésével megadott adat későbbi kapcsolattartáshoz
- Hirdető által az Üzemeltető felé írásban megadott adatok, melyeket a Hirdető külön kérésére
az Üzemeltető tölt fel a Weboldalra, segítve a Hirdetőt az adatfeltöltésben.
- az Érintett hírlevélre történő feliratkozása

8. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
8.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és
annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat
megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció
Érintett általi törlésére, valamint szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési
Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.
8.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet
automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
8.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban)
meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő
adatkezeléseket.
8.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 9.4. pontban meghatározott
módon történő leiratkozásig tart.
Az Érintettek által, ajánlatkérések során megadott adatokat 1 évig tároljuk, ám külön kérésre
törüljük a Weboldalról az ÁSZF-ben meghatározott módon.

9. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA, HÍRLEVÉLKÜLDÉS
9.1. Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon
használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.
9.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,
szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében
kerül sor e-mail küldésére.
9.3. Az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra
vonatkozó tájékoztatást az Üzemeltető bizonyos esetekben, elektronikus formában, e-mailben
juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban az Üzemeltető nem használja
reklámozási célra.
9.4. Hírlevél
9.4.1. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot
(hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing
elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Az Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során az
Érintett által megadott adatokat kezeli.
9.4.2. Hírlevél esetében az Üzemeltető, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során
megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található
„Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából
emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Üzemeltető további hírleveleivel, ajánlataival
nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és
hozzájárulását visszavonhatja.
9.4.3. A leiratkozási folyamat hibás működése esetén, mely után a leiratkozás esetleges
átmeneti technikai hiba folytán sikertelenül zárulna, úgy az Érintett a
kapcsolat@oltariszzervezo.hu email címen benyújtott kérésére az Üzemeltető minden
segítséget megad az Érintettnek, hogy a leiratkozási folyamatot, amennyiben azt, egy
esetlegesen bekövetkező hibás működés nem teszi lehetővé, az Üzemeltető az Érintettet direkt
módon leiratkoztassa.

10. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS,
ADATFELDOLGOZÁS
10.1. Az adatokat elsődlegesen az Üzemeltető illetve az Üzemeltető belső munkatársai
jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem
adják át.
10.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az
elszámolás rendezése körében szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó
vállalat, könyvelő, számlázó, stb.) vehet igénybe.

10.3 Adatfeldolgozók megnevezése:
A tárhely szolgáltató adatai:
Cégnév: Gyarmati Csilla Júlia EV.
Cím: 4274 Hosszúpályi, Hunyadi u. 8.
Szerver helye: 4274 Hosszúpályi, Hunyadi u. 8.
Tevékenység: szerver szolgáltatás biztosítása
Továbbított adatok köre: minden a weboldal működése során tárolt adat
Az adatkezelés célja: kizárólag a weboldal működése és elérhetősége céljából
A csomagküldő, kézbesítő adatai:
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest Dunavirág utca 2-6.
Tevékenység: elküldött csomagok, levelek kézbesítése
Továbbított adatok köre: név, postacím
Az adatkezelés célja: kizárólag csomagok, levelek kézbesítése
Cégnév: Egriné Budavári Erzsébet
Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 21.
Tevékenység: könyvelés
Továbbított
adatok
köre: kiállított
számlákon
szereplő
adatok,
különös
tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek,
végösszeg,
illetve
esetenként
bankszámlaszám,
adószám,
e-mail
cím
Az adatkezelés célja: kizárólag számlafeldolgozási, könyvelés célok megvalósítása
Cégnév: KBOSS.hu Kft.
Cím: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.
Tevékenység: elektronikus
számlázó
rendszer
üzemeltetője
Továbbított
adatok
köre: kiállított
számlákon
szereplő
adatok,
különös
tekintettel: név/cégnév, számlázási cím, számlázandó tételek, számlázandó összegek,
végösszeg,
illetve
esetenként
bankszámlaszám,
adószám,
e-mail
cím
Az adatkezelés célja: számlák kiállítása

10.4. Az Üzemeltető az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott
számlázási adatokat továbbítja KBOSS.hu Kft. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett
részére elektronikus díjbekérő, számla kiállítása, melyet az Üzemeltető elektronikus úton, az
Érintett által megadott email címre küld.
10.6. Az Üzemeltető az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a
jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik
személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági
megkeresések esetén adjuk ki.

11. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
11.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó
személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott
módon.
11.2. Az Üzemeltető az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,
az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az
Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért
tájékoztatást.
11.3 Az Üzemeltető - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős
útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett
tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok
körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
11.4. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Kecskés István Ev., 4027 Debrecen, Nyár utca 1. 2/2.
Ügyfélszolgálat: kapcsolat@oltariszervezo.hu
Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
Üzemeltető munkatársához fordulhat a 11.4. pontban elérhetőségeken keresztül.
11.5. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok
törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben az
Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított maximum 8 munkanapon belül törli az adatokat,
ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl.
számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat szolgáltató a szükséges
időtartamig megőrzi.
11.6. Az Érintett kérheti továbbá adatainak zárolását. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot,
ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Üzemeltető az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Üzemeltető a tiltakozást a
kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja.
11.7. A hirdető és tartalmat feltöltő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv
alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
Adatkezelő: Kecskés István Ev., 4027 Debrecen, Nyár utca 1. 2/2.
11.8. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél
adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az
Üzemeltető jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen
esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1. Üzemeltető rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem
kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
12.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes,
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást
megtiltsa.
12.3. Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt
adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi
magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja
vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
12.4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot az Érintettek előzetes értesítése
mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintettnek a
honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a szolgáltató által, a honlapon
biztosított módon.
12.5 Az Üzemeltető a korábbi, már nem hatályos ÁSZF és Adatvédelmi nyilatkozatokat
tárolja, jogszabályi felhatalmazás alapján a jogosultak számára elérhetővé teszi.

A szerződés megszűnése
A Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az
abban foglaltak az irányadók.
Jogérvényesítés
A Felhasználók, Hirdetők, Látogatók panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül Kecskés István
Ev.-hez, mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetőjéhez fordulhatnak. Jogvita esetén
a felek a Debreceni Járásbíróság (4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.) kizárólagos
illetékességét kötik ki.
Egyéb rendelkezések
Kecskés István Ev. mint a www.oltariszervezo.hu weboldal üzemeltetője fenntartja a jogot
jelen ÁSZF megváltoztatására. A www.oltariszervezo.hu weboldalon elérhető szolgáltatás
igénybevétele esetén valamennyi igénybe vevőre a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezései az
irányadóak.
Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat 2018. június 18. napján lép hatályba.

