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1. Adatkezelő 
Neve: Bor Judit 
Cím:1037 Budapest Erdőalja út 62. 
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: borjuditchampagne@gmail.com  
 
Ez a dokumentum arról ad tájékoztatást, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait, valamint,              
hogy Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan. A tájékoztató             
az Európai Unió kapcsolódó rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete,             
továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az            
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelően készült. 
 
2. Adatkezelés célja 
 
2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása természetes személyek számára és ennek keretében: 
 

• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való         
megkülönböztetése 

• Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése 
• A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése 

 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a felhasználó            
adatait nyilvántartani. 
 
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a           
Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. 
 
A kezelt adatok köre: 

• Név 
• Állandó lakcím 
• Szolgáltatási cím 
• Email cím 
• Telefonszám 

 
2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása jogi személyek számára és ennek keretében: 
 

• A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való         
megkülönböztetése 

• Kapcsolattartás, ügyfélelégedettség mérése 
• A szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése 

 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a           
kapcsolattartó adatait nyilvántartani. 
 
A kezelt adatok köre: 

• Név 
• Székhely 
• Szolgáltatási cím 
• Email cím 
• Telefonszám 
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2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció          
kiállítása. 
 
Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvény megfelelés) 
 
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. 
Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást. 
 
A kezelt adatok köre: 

• Név 
• Állandó lakcím 
• Szolgáltatási cím 
• Email cím 
• Telefonszám 

 
2.4 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára 
 

• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve         
marketing célú megkeresés 

• ügyfélelégedettségi mérés 
• meghívás marketing rendezvényre. 

 
Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása 
 
Az érintett írásban, emailben, web alapú levelezőlista link elfogadásával vagy az Adatkezelő            
jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a          
személyes adatainak kezeléséhez. 
 
A kezelt adatok köre: 

• Név 
• Értesítési cím 
• Email cím 
• Telefonszám 
• Felhasználó által megadott kiegészítő információk 

 
2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása a Felhasználók számára 

• új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve 
marketing célú megkeresés 

• ügyfélelégedettségi mérés 
• meghívás marketing rendezvényre 

 
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. 
 
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat.            
Az adatkezelő jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevékenységek             
mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen           
üzletszerzés céljára használja. 
 
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait. 
 
A kezelt adatok köre: 



• Név 
• Állandó lakcím 
• Szolgáltatási cím 
• Email cím 
• Telefonszám 

 
2.6. Cookie-k (sütik) 
  
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz              
merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik            
(visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a             
látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési          
adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével            
kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a             
látogatók online élményének fokozása érdekében. 
  
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban           
lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a             
böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben          
semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző          
beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden            
cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A            
beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye          
figyelembe, hogy mennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos               
funkcióiról. 
  
Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása 
  
Az adatkezelés célja: személyes beállításainak tárolása 
  
A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi              
felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát. 
  
Anonim statisztikai napló 
  
Minden látogatása alkalmával a honlap elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat           
tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak            
és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül             
tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Látogatóink nevét azonban nem           
ismerjük. 
  
Az adatkezelés időtartama: a cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és            
“maradandó sütik”. 
  
A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen            
tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek,                
hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott              
információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére           
korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A            
munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a             
látogató számítógépéről. 
  



A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen,             
notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő            
látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén            
alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése            
elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A             
maradandó sütik – helyes alkalmazás esetén – önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak              
a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására.  
 
3. Érintettek köre 
A www.borjudit.com weboldalon üzenetet írók, és/vagy regisztrált felhasználók és az általuk           
megadott kapcsolattartó személyek. 
 
4. Gyermekek 
A weboldal kifejezetten jelzi, hogy az ott szolgáltatott tartalmak és szolgáltatásaink 18 éven             
felülieknek szólnak. Kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az              
Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes            
adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges           
lépéseket. 
 
5. Az adatkezelés időtartama 
Törvényi megfelelés esetén: a számviteli törvényben meghatározott tárolási idő 
Szerződés esetén: a szerződésben megfogalmazott határidőig vagy legkésőbb a szerződés lejáratát 
követő 8 évig 
Hozzájárulás esetén: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig 
Jogos érdek esetén: az Érintett tiltakozásáig 
 
6. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás 
Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k)           
számára továbbítja az adatokat. 
A címzettek kategóriái: IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalomfejlesztő, könyvelési         
szolgáltató. 
 
7. Az adatok megismerésére jogosultak köre 
A megismert adatokat az adatkezelő a 6.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik           
félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt              
alkalmazottai ismerhetik meg. 
Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet 1évig tárol. 
 
8. Az érintettek jogai 
Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél kérheti 

• a személyes adatai kezeléséről szóló tájékoztatást, 
• adatainak helyesbítését 
• személyes adatainak törlését 
• az adatkezelés korlátozását. 

 
Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérését az 1. Pontban              
megjelölt kapcsolattartási címek bármelyikén eljuttathatja az Adatkezelő számára. 
Érintett rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról. Az          
Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a             
jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással           
ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. 
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8.1 A tájékoztatás költsége 
A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat,           
ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a           
tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 
Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen          
biztosítja. Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyanazon adatokat,             
melyek ez idő alatt nem változtak, az Adatkezelő  adminisztratív költséget számít fel.  
 
8.2 Tájékoztatás megtagadása 
Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékoztatásra vagy az            
adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az adatkezelő            
elutasítja a tájékoztatási kérelmet. Ha az érintett kérelme - különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó,               
az adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha egy hónapon belül harmadik             
alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú kérelemmel. 
 
8.3 Tiltakozáshoz való jog 
Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. 
Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja,              
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az             
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,           
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn          
belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti              
mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait. 
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért            
az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, észszerű mértékű díjat számíthat fel.           
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, bírósághoz            
fordulhat. 
 
9. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 
Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket az Európai Gazdasági Térség államain              
kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez nem továbbítja. 
 
10. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás 
 
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az          
Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy: 
• az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza; 
• csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat              
elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely            
minimálisan szükséges a feladat ellátásához; 
• az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói           
szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról; 
• gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről. 
 
Az Adatkezelő észszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az            
Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen         
megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása        
ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó               
illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet. 
 



Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok          
megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek           
által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik. 
 
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett            
adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek. 
 
11. Analitikai Szolgáltatások 
Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói           
demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére.  
 
12. Jogorvoslat 
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes            
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot          
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 
Elnök: dr. Péterfalvi Attila, 
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
Elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu, 
 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

