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Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat
[Jelen adatvédelmi tájékoztató különösen a következő honlapokra, domainekre (üzemeltető adatai: I. pont), illetve Szűcs
Ádám e.v. által gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozik: wordpress.video.hu, wordpressvideo.hu, honlapholnapra.hu,
wordpressoktatas.hu, wordpresstanfolyam.hu, olcso-weboldal.hu, wpvideo.hu, olcsoweboldal.hu, wp.video.hu,
szucsadam.hu]

A fenti honlapok böngészésének, megfelelő használatának, egyes szolgáltatások igénybevételének az a feltétele,
hogy a személyes adatok, személyazonosító adatok és személyazonosításra nem alkalmas adatok kezelésére
vonatkozó, jelen „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat”-ban foglaltakat a felhasználó elfogadja.
I. A szolgáltató (a továbbiakban: „Adatkezelő”) és üzemeltető adatai
 Név, és rövidített név: Szűcs Ádám e.v.
 E-mail: info@szucsadam.hu (éjjel-nappal)
 Tel.: +36 70 623 88 22 (normál díjjal hívható)
 Weboldalak: wordpress.video.hu, wordpressvideo.hu, honlapholnapra.hu, wordpressoktatas.hu,
wordpresstanfolyam.hu, olcso-weboldal.hu, wpvideo.hu, olcsoweboldal.hu, wp.video.hu, szucsadam.hu
(a továbbiakban: „Weboldalak”)
 Székhely, postacím: 1184 Budapest, Kézműves utca 12/C fszt. 1.
 Adószám: 60052931-1-43
 Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 17862297
 Bankszámlaszám: 10700488-63767373-51100005 (CIB, Szűcs Ádám e.v.)
 IBAN szám: HU34 1070 0488 6376 7373 5110 0005 (nemzetközi bankszámlaszám)
 BIC (SWIFT): CIBHHUHB
 Kamarai nyilvántartási szám: BU60052931 (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara)
 Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90119/2015.
II. Az adatkezelésben érintett weboldalak tárhelyszolgáltatói
(1) wordpress.video.hu,
wordpressvideo.hu,
honlapholnapra.hu,
wordpressoktatas.hu,
wordpresstanfolyam.hu, olcso-weboldal.hu, wpvideo.hu, olcsoweboldal.hu, wp.video.hu, szucsadam.hu
domainek: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(1) Székhely cím: 2225 Üllő, Gyár u. 8.
(2) Levelezési cím: 2225 Üllő, Gyár u. 8.
(3) Telefon: +36(1)348-5000 & +36(21)380-1640
(4) E-mail: info@viacomkft.hu
(5) Weboldal: https://viacomkft.hu/
III. Az Adatkezelő személye, a Weboldalak tulajdonosa
(1) Szűcs Ádám e.v. (részletek, kapcsolat: I. pont)
IV. Fogalmak:
(1) érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy;
(2) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
(3) különleges adat:
(1) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy
más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,
(2) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
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személyes adat;

(4) bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a
büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére
jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba
hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
(5) közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy
közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen
módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy
gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai
tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést
szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
(6) közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek
nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
(7) 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;
(8) tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
(9) 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;
(10)
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására
alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
(11)
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
(12)
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
(13)
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem
lehetséges;
(14)
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
(15)
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
(16)
adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
(17)
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás
helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
(18)
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött
szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
(19)
adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
(20)
adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az
adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;
(21)
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
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(22)

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;
(23)
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és
tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között
létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
(24)
harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
V. Általános információk, jognyilatkozatok:
(1) Soha nem küldök kéretlen reklámlevelet (spamet).
(2) Bármikor leiratkozhatsz a tőlem kapott levelekről, ha ezt az igényedet jelzed az info@szucsadam.hu email címen, vagy a hírlevelekben megtalálható leiratkozás gombra kattintasz.
(3) Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat maga
dolgozza fel.
(4) A Weboldalakon szerepelnek olyan hivatkozások (linkek), amelyek – kattintás útján - más adatkezelő
által üzemeltetett weboldalakra viszik a látogatókat. Ezen oldalak az Adatkezelőnek nem állnak
ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos
eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben - ha szükségét érzed - olvasd el
az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
(5) Az ún. „Social média” funkciók (pl.: „like gomb”) cookie-kat használnak, amelyeket harmadik fél kezel,
melyekről továbbiakat az adott funkció mögött álló portál felületén tudhatsz meg. A Facebook
adatkezelési szabályzata itt található: https://www.facebook.com/about/privacy/
(6) Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalak szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az
adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.
(7) A Weboldalakat üzemeltető Adatkezelő jelen Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat tartalmai elemeit
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(8) Jelen tájékoztatóban összefoglaltak a Weboldalak minden felhasználójára – bárminemű
megkülönböztetés nélkül – érvényesek.
(9) Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a weboldal látogatói által rendelkezésre bocsátott
személyes és nem személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának a
biztosítása. Az Adatkezelő a látogatók személyes nem személyes adatait is bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról és megteszi azon technikai
és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó
előírások érvényre juttatásához szükségesek.
(10)
Határon túli adatáramlás: Az általunk gyűjtött információk nem kerülnek az Európai Gazdasági
Térségen (EGT) kívülre.
VI. Főbb adatkezelési esetek. Ezen esetekben kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama,
jogszabályi háttere és jogalapja.
(1) Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés, szerződéskötés során megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: pl. de nem kizárólag: FTP és MySQL adatok; Google Analytics, Facebook;
YouTube; Pinterest; LinkedIn; MailChimp; Instagram; Twitter; ThemeForest; WordPress weboldal
hozzáférések; Webgalamb vagy más hírlevélküldő szoftver hozzáférései, és egyéb, a rám bízott
munkához vagy annak részfeladatának elvégzéséhez szükséges adatok.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez. E-mailen, telefonon, SMS-ben, MMS-ben, Skype-on, VIBER-en, személyesen,
postai úton, Facebook üzenetben, vagy egyéb kapcsolatfelvételi mód útján.
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3. Az adatkezelés célja: Az általad megosztott információkat felhasználhatom annak érdekében, hogy
válaszoljak a kérdésedre és/vagy elvégezzem az általad rám bízott munkát. Meglátogathatod a
Weboldalakat regisztráció és személyes adatok megadása nélkül is.
4. Az adatkezelés időtartama: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(2) Megrendelő/kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, számlázási név, számlázási cím, postázási cím, email cím, telefonszám, felhasználónév, választott csomag, választott szolgáltatás, megjegyzés.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: Jogi, közigazgatási, szerződéses kötelezettségeim teljesítése végett. Pl.:
Számla postázása, a NAV részére szükséges nyilvántartások elkészítése, szerződés teljesítése.
4. Az adatkezelés időtartama: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(3) Számlázáskor megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: Név/cégnév, lakcím/székhely, e-mail cím, telefonszám, bankszámlaszám.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági
társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot meg kell őrizniük.
4. Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla
kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja
alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása, valamint – hozzájárulása
visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben
megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
(4) Hírlevél feliratkozáskor megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: Érintett által megadott keresztnév és e-mail cím.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: Hírlevél feliratkozás, majd a legfrissebb hírekről és aktuális ajánlataimról való
tájékoztatás.
4. Az adatkezelés célja: bejegyzésértesítő, hírlevél és eDM (értékesítéssel kapcsolatos levelek)
küldése.
5. Az adatkezelés célja: Marketing- és reklám célokra. Az előzetes és kifejezett beleegyezéseddel
személyes adataidat olyan marketing- és reklámtevékenységekre is felhasználhatom, mint például
információküldésre a termékeimről és szolgáltatásaimról, melyekről úgy gondolom, hogy érdekesek
lehetnek számodra, e-mailben, telefonon, sms-ben, mms-ben, postai vagy egyéb úton. Bármikor
jelezheted felém, ha a továbbiakban nem szeretnéd, hogy adataidat marketing- és
reklámkommunikációs célokra használjam fel. A megkeresés várható gyakorisága: Éves átlagot
nézve maximum heti 2-3 alkalom. Ennél csak akkor kereslek többször, ha olyan fontos üzenetet kell
eljuttatnom, amely méltányolható indokból nem halasztható, és a heti 2 alkalommal történő
tájékoztatás témáinak lezárása után szereztem tudomást róla. A hírlevélre való feliratkozással,
valamint szolgáltatásaim igénybevételével kifejezetten kéred, hogy ilyen célú megkeresések során te
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is a címzettek között legyél.
6. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
7. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6.
§ (1)-(2) bekezdésével összhangban az érintett hozzájárulása.
(5) A https://wordpress.video.hu weboldalon való regisztráció/tagságvásárlás majd rendeltetésszerű
használat során megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: E-mail cím, felhasználónév, jelszó, utolsó belépés dátuma, utolsó belépés IP
címe, utolsó bejelentkezve töltött session időtartama, megtekintett aloldalak url-je, időpontja, a
látogatás IP címe, az adott IP címről érkező adatforgalom mennyisége. A https://wordpress.video.hu
weboldalon, a tagság vásárlásával elfogadod, hogy - az általad megadottakon kívül - a következő
adatokat tároljam rólad: Az összes belépésed dátumát, idejét, a felhasználást kezdeményező IP
címed, az IP címedről indított adatforgalom méretét, az összes általad megtekintett aloldal listáját
(annyiszor, amennyiszer megnéztél valamit), illetve az IP címedről érkező sikertelen belépések idejét
és a sikertelen belépésnél megadott felhasználónevet és jelszót. A felsoroltakon kívül még az Google
Analytics nevű webanalitikai és statisztikai program gyűjt adatokat (többek között: IP cím, böngésző
típusa és verziószáma, operációs rendszer fajtája és verziószáma, az előzetesen meglátogatott
weboldal címe, az oldalra való be- és kilépés pontos időpontja) minden látogatásodról. Az adatok
kizárólag statisztikai és biztonsági célokat szolgálnak, senkinek nem adjuk ki, kivéve a IX. pontban
részletezett esetekben. A Google Analytics használata miatt linkelem a Google adatvédelmi
irányelveit: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: A regisztráció feldolgozása, valamint a jogszerű felhasználás ellenőrzése
végett. Egyes funkciók csak regisztrált tagoknak vannak fenntartva. Ilyen pl., de nem kizárólag a zárt
tagsági oldalon lévő videók, cikkek megtekintése, valamint a hozzászólok olvasása, küldése.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása.
(6) A weboldalak használata során statisztikai programok által gyűjtött és kezelt adatok. A weboldalak
látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri az adatkezelő. A szolgáltatás
használata során webanalitikai információk kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett
azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható:
https://support.google.com/analytics/answer/2700409
1. A kezelt adatok köre: Minden adat, amelyet Google Analytics gyűjt.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: A weboldal meglátogatásával automatikusan elindul az
adatgyűjtés.
3. Az adatkezelés célja: Az így megszerzett adatok által fejleszteni a weboldalakat és a
szolgáltatásokat.
4. Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatások használatának végéig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(7) Események, nyereményjátékok és egyéb promóciók, valamint hirdetések során megismert és kezelt
adatok.
1. A kezelt adatok köre: Az adott esemény, nyereményjáték, promóció vagy hirdetés során megadott
adatok.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
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adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: Az adott esemény, nyereményjáték vagy promóció népszerűsítése. Illetve egy
vagy több weboldalam és/vagy szolgáltatásom népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(8) Piackutatás során megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: A piackutatás során megadott adatok.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: Tájékozódás a fogyasztói igényekről, a piacszegmentációhoz szükséges
információk begyűjtése, a piaci méret és piaci potenciál feltárása, a versenyelemzés megalapozása.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(9) Weboldalon történő hozzászóláskor megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: Keresztnév (és/vagy vezetéknév, és/vagy cégnév, és/vagy becenév), e-mail
cím, hozzászólás, IP cím.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez.
3. Az adatkezelés célja: A Weboldalak felhasználói élményének növelésére.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(10) Cookie-k alapján megismert és kezelt adatok. A Weboldalakon tett látogatásodból cookie-k, vagy más
technológia útján. Részletekért kérlek nézd meg lejjebb a „Cookie tájékoztató” (VII. pont) részt.
1. A kezelt adatok köre: Részletekért kérlek nézd meg lejjebb a „Cookie tájékoztató” (VII. pont) részt.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Automatikus, de nem kötelező.
3. Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a marketingkommunikáció folyamatos optimalizációja, név
nélküli üzleti és piaci elemzések céljából a Google Analytics nevű statisztikai szoftvert is használja,
ezért a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet. Célom ezzel a Weboldalak látogatottságának
nyomon követése, az ott elérhető elemzések segítségével statisztikák készítése. Hogyan használja a
Google a cookie-kat? A https://www.google.com/policies/technologies/cookies/ link alatt
tájékozódhatsz erről.
4. Az adatkezelés időtartama: A böngészőbeállításodtól függ. Részletek VII. pont (4) (1) pont.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(11) Referenciák feltüntetése és ajánlás kérésekor megismert és kezelt adatok.
1. A kezelt adatok köre: Maximum (csak amit érintett átad): Név, weboldal cím, fénykép.
2. Az adatok összegyűjtésének módja: Érintett önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása ezen
adatok kezeléséhez, illetve képernyőkép készítése a képes referenciához.
3. Az adatkezelés célja: elkészült munkáimból (ügyfeleim nevével, a részükre elkészített weboldal
képernyőképével, url-jével, valamint külön írásbeli hozzájárulásuk esetén ügyfeleim arcképével és
szöveges értékelésével kiegészített) válogatást közlök a Weboldalakon, illetve marketing- és
értékesítési anyagaimban. Az adatok megadása nem kötelező eleme az együttműködésünknek, illetve
bármikor kérhető az adatok törlése a referenciáim közül.
4. Az adatkezelés időtartama: Az érintett adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig.
5. Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Lásd a XIII. pontot: „Jogi háttér” rész.
(12) Egyéb megismert és kezelt adatok. Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni,
akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi
háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Személyes és nem személyes adatok szolgáltatása marketing vagy piackutatási célra nem szükséges ahhoz, hogy
szolgáltatásokat nyújtsak számodra.
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VII. Cookie tájékoztató
(1) A Weboldalak a hatékonyabb működés, analitikai szolgáltatások és marketingcélok végett ún. cookiekat használnak, melyek a böngésződet futtató eszközön tárolódnak, és arra teljesen ártalmatlanok. Az
eszköz egy olyan számítógépet jelent, amellyel el lehet érni a Weboldalakat. Eszköznek számít például az
asztali számítógép, a táblagép és az okostelefon is. Ezeken a technológiákon keresztül olyan adatokat
gyűjthetek rólad, mint például: az általad használt böngésző szoftver típusa, az operációs rendszer fajtája,
az Internet Protokol („IP”) címed, a Weboldalakat megelőzően megtekintett webhely, a mi Weboldalakon
megtekintett oldalak és az ország ahonnan te is csatlakoztál. Más azonosításra alkalmas adatokat nem
gyűjtök, kivéve, ha azokat önként adod meg. Amennyiben regisztrált felhasználó vagy, kérésedre cookiekat használhatok, hogy felismerjünk, mint regisztrált felhasználót és megkönnyítsem a hozzáférést
minden egyes alkalommal, amikor meglátogatod a Weboldalak valamelyikét.
(2) A cookie egy kis fájl, amely egy sor karaktert tartalmaz, és amely akkor kerül a számítógépedre, amikor
egy webhelyet keresel fel. Amikor ismét felkeresed az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a
webhely képes felismerni a böngésződet. Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó Internetezésre
használt eszközének felismerését, és ezáltal releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom
megjelenítését. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is.
Visszaállíthatod böngésződ beállításait, hogy az utasítsd el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a
rendszer éppen egy cookie-t küld. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez nem járulsz hozzá, azt a saját
böngésződben elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheted meg. Ebben az esetben ez bizonyos
szolgáltatások igénybevételét korlátozhatod vagy megakadályozhatod. Más platformokon – ahol a
cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiákat is használnak, amelyeknek a
célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.
(3) Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat? A legtöbb cookie hatékony működéséhez semmilyen
személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem
azonosítja az adott felhasználót. A cookie-k használata során összegyűjtött személyes adatok kizárólag
olyan célból használhatók fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsék a felhasználó számára.
Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek
hozzá.
(4) A cookie-k törlése: A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben
engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a
cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az
eszközre cookie-t küldtek. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között
találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az
oldal bizonyos funkcióinak működését.
(1) A cookie-k egyes internetes böngészőkből való törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken
találhatsz:
(1) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
(2) Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences
(3) Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
(5) Harmadik fél cookie-k: az Adatkezelő harmadik fél hirdetők szolgáltatásait veheti igénybe a
Weboldalakra vonatkozóan, hirdetések küldése és marketing kommunikációnk optimalizálása céljából. A
harmadik fél hirdetők cookie-kat használhatnak a hirdetések hatékonyságának mérése és a hirdetések
tartalmának személyre szabásának céljából. A harmadik fél hirdetők által gyűjtött információ lehetnek
például (az IP cím alapján meghatározott) geolokációs adatok vagy kapcsolattartási adatok, úgymint email cím, ha ilyen adat a Weboldalon keresztül gyűjtésre kerül.
VIII. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
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1. Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység: Az e-mail alapú hírlevél, marketing- és reklám
témájú megkeresések Webgalamb szoftver segítségével történnek.
 Hírlevélküldő rendszer üzemeltetője és tulajdonosa: E.N.S. Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye és postázási címe: 1106 Budapest, Fehér út 10.
 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +36 30 555-1100
 Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: info@ens.hu
 Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében.
Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben
kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.
A Webgalamb hírlevélküldő rendszer munkatársainak közvetlen elérhetőségei:
 Iroda: 9028 Győr, Szent Imre u. 69/a.
 Telefon: +36 96 519 833
 E-mail: info@webgalamb.hu, kapcsolat@webgalamb.hu
 Weboldal: www.webgalamb.hu
2. Számlázással kapcsolatos adatkezelés
 Számlázóprogram: Számlázz.hu
 Online számlázóprogram üzemeltetője
 Cégnév: KBOSS.hu Kft.
 Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 Telefonszám: +3620 46 94 994 | +3630 35 44 789 | +3670 66 800 66
 E-mail cím: info@szamlazz.hu
IX. Titoktartás
A megszerzett és tárolt adatokat harmadik személy részére soha nem adom át vagy fedem fel, csak és kizárólag
az alábbi esetek valamelyikének fennállásakor:
(1) Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére.
(2) Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja esetén) esetén az eljáró
hatóság részére.
(3) Ha az érintett kifejezett hozzájárulását adja az adatai harmadik félnek történő átadásához (pl.: a tárhely
bérlés+domain regisztrációs papírok elküldése e-mailben/átadása személyesen, azzal a céllal, hogy a
partnercég felé továbbítsam).
(4) Más jogi megkeresés esetén abban az esetben, ha jogi követelmény, hogy felfedjük az adatokat.
(5) Ha jóhiszemű meggyőződésünk, hogy olyan vészhelyzet áll fenn, amely veszélyt jelent az Ön vagy más
személy biztonságára.
(6) Szükség esetén jogi tanácsadás kéréséhez.
(7) Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi szabályoknak való
megfelelés ezt megköveteli.
X. Adatmegőrzés, az adatok tárolása, adatbiztonság:
(1) Archiválási célból minden adatot off-line (pl.: DVD lemez) és online (pl.: Google Drive) formában is,
valamint az országos előírások, vagy adatvédelmi törvények által előírt más módon tárolhatunk.
(2) Bizonyos adatok a Weboldalak tárhelyszolgáltatóinak (részletek, kapcsolat: II. pont) szerverein
tárolódnak.
(3) Adatbiztonsági intézkedések: Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott
annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés,
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továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő
kiemelten gondoskodik a megszerzett és a számítógépén/egyéb adathordozón tárolt adatok biztonságáról,
illetéktelen kezek általi megszerzés lehetetlenné tételéről. Legyen szó off-line vagy online tárolásról,
minden esetben TrueCrypt (Encryption Algorithm: AES; Hash Algorithm: RIPEMD-160) általi
titkosítással, valamint minimum 30 karakteres (kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális
karaktereket is tartalmazó) jelszóval vannak védve, így a számítógépem illetéktelen kezekbe való
kerülése esetén sem férhetnek hozzá a személyes adatokhoz.
XI. Rendelkezés személyes adatokkal
(1) Nem vállalok felelősséget, de kontrollálom, továbbá nem az én véleményemet tükrözik a felhasználók
által a Weboldalakon közzétett hozzászólások. Mindazonáltal, ha egy másik felhasználó személyes
információkat, vagy adatokat közöl rólad a beleegyezésed nélkül, akkor jelezheted nekünk e-mailben
(info@szucsadam.hu), hogy jogsértés történt. Ekkor megteszem a megfelelő intézkedéseket a személyes
adataid a védelme érdekében.
(2) Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése, helyesbítése vagy
zárolása iránti igény az Adatkezelő részére küldött elektronikus levélben (info@szucsadam.hu)
kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelekről történő leiratkozás iránti szándék elektronikus
levélben lehetséges, vagy a hírlevelek alján található leiratkozás gombbal azonnal megvalósítható. Ilyen
igény vagy szándék kizárólag a megrendelésben vagy feliratkozáskor vagy kapcsolatfelvételkor
megadott megadott e-mail címről terjeszthető elő érvényesen.
(3) Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt)
adatok már nem állíthatók helyre.
XII. Adatigénylés – a felhasználók jogai az Adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan
Az adatkezelés időtartama alatt az érintetteket megillető jogok:
 A tájékoztatáshoz való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az
Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a
kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok
továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
 Az adatok helyesbítéséhez való jog: Érintett az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az
Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget
tesz.
 Az adatok törléséhez való jog: Érintettnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni,
amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az
Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a
számlázással összefüggésben).
 Az adatok zárolásához való jog: Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az
adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig
kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 A tiltakozás joga: Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett
hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának
ténybeli és jogi indokait. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
◦ ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
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kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében
foglalt esetben;
◦ ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
XIII. Jogi háttér:
(1) 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
(2) 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
(3) 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
(4) 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete.
(5) 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
(6) 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
(7) 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
(8) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)
(9) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról.
(10)
2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő
törvénymódosításokról.
(11)Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
XIV. Jogorvoslati lehetőségek
 Amennyiben érintett 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 (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése
esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben
bírósághoz fordulhat.
XV. Az Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot egyoldalú döntésével
bármikor módosíthassa. Jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzat legfrissebb verzióját mindig a
https://szucsadam.hu/pdf/adatvedelmi-tajekoztato-Szucs-Adam.pdf url-en lehet elérni. A Weboldalak
használatával az érintettek az esetlegesen megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő
beleegyezésük kikérésére nincs szükség. A Weboldalak használatával és Szűcs Ádám egyéni vállalkozó felé
történő megkereséssel egy időben elismered, hogy a fenti linken jelen „Adatkezelési tájékoztató és szabályzat”
aktuális állapotát, változásait megismerted, és azokat elfogadod.
XVI. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi
nyilvántartásba. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-90119/2015.
XVII. Kapcsolatfelvétel
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdésed, észrevételed van, kérlek vedd fel velem a
kapcsolatot az I. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén.
XVIII. Hatályba lépés és érvényesség:
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Jelen „Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat” 2017. december 20-án lép hatályba, és visszavonásig és/vagy
módosításig
érvényes.
Jelen
dokumentum
legújabb,
aktuális
verziója
mindig
a
https://szucsadam.hu/pdf/adatvedelmi-tajekoztato-Szucs-Adam.pdf url alatt érhető el. Jelen dokumentumban
részletezett szolgáltatás(ok) igénybevételével Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás(ok) ismételt
igénybevétele alkalmával - mindig az újabb megrendelés és díjfizetés előtt - ellenőrzi jelen dokumentumban
részletezett feltételek esetleges változását, és csak akkor ad le újabb megrendelést és fizeti ki az igénybe veendő
szolgáltatás ellenértékét, ha minden leírt – esetlegesen az előző megrendeléséhez képest változott - feltétellel
egyetért.
Az Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat egyoldalú módosítása: Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi
tájékoztató és szabályzatot a hatályos jogszabályok maximális betartása mellett előzetes tájékoztatás nélkül,
egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá.
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