ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
amelyben tájékoztatatom Önt, mint www.tudatosvallalkozok.hu honlapunk látogatóját,
valamint szolgáltatásaim igénybe vevőjét az alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi
szabályairól.
Az adatkezelése során az alábbi alapelveket követem:
a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
átláthatóan kezelem.
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
gyűjtöm, és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
c) az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai
szempontjából megfelelőek, és csak a szükségesre korlátozódnak.
d) személyes adatait Ön előzetes tájékoztatásán alapuló, önkéntes
hozzájárulása alapján, csakis a szükséges mértékben, és minden esetben
célhoz kezelem
e) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és
kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
f) bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez jogos érdek
fűződik, mint például a jelen honlapunk működtetése, fejlesztése és
biztonsága.
1. Adatkezelő
Neve: B.L.B Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye/Levelezési címe: 1042, Budapest Munkásotthon u.53. V/17
Adószáma: 23153776-2-41
Cégjegyzékszáma: 01 09 955474
Honlapjának címe: www.tudatosvallakozok.hu
Kapcsolattartója: Ballagó Anikó
Elérhetősége: info@tudatosvallalkozok.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-124000/2017

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Nem folytatok olyan tevékenységet, mely indokolná Társaságunk adatvédelmi
tisztviselő kijelölésést a GDPR 37. cikke alapján
3. Adatkezelés célja és jogalapja
Tájékoztatás arról, hogy milyen személyes adatokat kezelek, és mi alapján.
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3.1 . Kapcsolat felvételi űrlap
Jelen honlapon található Kapcsolat menüpont alatt található Kapcsolat felvételi űrlap
célja az online kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosítása.
Az űrlapon kizárólag név, és email cím megadását kérem. Ezeket az adatokat az ön
hozzájárulása alapján kezelem.
3.2 . Közvetlen üzenet küldése a honlapon szereplő nyilvános ema il címre
Kapcsolatfelvétel céljából Ön közvetlenül az is küldhet üzenetet a Kapcsolat menü
alatt
info@tudatosvallalkozok.hu email címre is. Az így küldött üzenetnél
megismerem az Ön a nevét, email címét, minden olyan személyes adatot (pl.
telefonszám), amelyet ön az üzenetben feltüntet.
Ezeket az adatokat az Ön hozzájárulása alapján kezelem, abból a célból, hogy
felvegyem önnel a kapcsolatot írásban, vagy telefonon.
3.3 Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszám tárcsázásával
A honlap Kapcsolat menü alatt elhelyezett nyilvános telefonszám felhívása során
látom az Ön telefonszámát, és bemutatkozásakor megismerem az Ön nevét is.
A telefonszám mindenképpen szükséges adat, ismeretlen számról kezdeményezett
hívást nem fogadok. A telefonszámát hozzájárulása alapján kezelem, abból a
célból, hogy visszahívhassam, ha híváskor éppen nem tudom felvenni a telefont.
3.4 Facebook oldal
„Tudatos életre vállalkozók” néven működő Facebook üzleti oldalamat a Tetszik
gombra kattintva kedvelheti és a „Még sem tetszik ez az oldal” gombra kattintva
„iratkozhat le” róla.
Az oldal működtetésének célja a szolgáltatásaim népszerűsítése, szolgáltatásomhoz
kötődő információk, szakmai anyagok, bejegyzések közzététele, megosztása,
ügyfélszerzés, és online kapcsolat felvételi lehetőség biztosítása.
Ha kedveli az oldalt, akkor az Ön nevét, a nyilvános profilját, nyilvános
megosztásait és a hozzászólásait is látom az ön hozzájárulása alapján.
3.5 Számlázás
Ha a szolgáltatásom valamelyikét igénybe veszi, akkor szóbeli, vagy írásbeli
megállapodást kötünk, és jogszabály alapján számlát állítok ki. Ilyenkor a következő
személyes adatokat kezelem: név, számlázási cím, telefonszám, email cím. Az
adatkezelést ebben az esetben szerződéses jog alapján, az igénybevett
szolgáltatás teljesítése céljából kezelem.
3.6 Hírlevél
Jelenleg hírlevelet nem küldök, hírlevél feliratkozásra nincs lehetőség az oldalon.
Hírlevél küldő rendszert a jövőben kizárólag az ön hozzájárulása esetén, és abból a
célból használok, hogy ingyenes anyagokat tudjon letölteni online a honlapról.
Jelenleg azonban nincs ingyenesen letölthető anyag a honlapon. Változás esetén az
adatkezelési tájékoztató ezen pontját módosítom.
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3.7 Sütik/Cookie-k
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a weboldalon keresztül, a
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön
internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik feladata

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra
kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni
őket;


megkönnyítik a weboldal használatát;



minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen
böngészhessék a www.tudatosvallalkozok.hu weboldalt, használhassák annak
funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje
a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e
fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más
eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
Az weboldalon alkalmazom a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google
Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával azzal kapcsolatban látok
információkat, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.
Az adatot a felhasználói élmény javításának céljából használom fel. Ezen sütik
szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.
Amennyiben meg szeretné megakadályozni, hogy a Google Analytics bármely
weboldalon hozzáadja látogatásodat az analitikához, használja ezt a
bővítményt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A leggyakrabban használt internetes böngészők többsége alapbeállításként
elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ,
hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja,
illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.
A sütik használatáról az Ön által használt böngészők „súgó” menüpontja nyújt
bővebb tájékoztatást.
Sütik (Cookie-k) törlése az alábbi linkeken található információ szerint lehetséges:
Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torleseszamito
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Google
Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=hu
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-deletecookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-deletecookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html
Safari (iOS rendszerek): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265
Sütiket kezel még továbbá:
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies
A közösségi oldalak is elhelyezhetnek az Ön gépén sütit, akár olyanokat is,
amelyek személyes adatokat gyűjtenek.
Ha nem szeretné, hogy a közösségi oldalak sütiket helyezzenek el az Ön gépén,
kapcsolja ki a saját böngészőjében a lehetőséget.
A www.tudatosvallakozok.hu honlap jelenleg csak a Facebokkal, mint közösségi
oldallal van összekötve.
A Facebook sütikről itt tudsz tájékozódni:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
A honlapon előfordulhatnak külső forrásból származó beágyazott tartalmak( pl.
videók, képek stb). A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy
viselkednek, mintha meglátogatott volna egy másik honlapot.
Hozzájárulás visszavonása

4.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
Hozzájáruláson alapuló adatkezeléseim:





Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel
Közvetlen üzenet küldése a honlapon szereplő nyilvános email címre
Kapcsolatfelvétel a nyilvános telefonszám tárcsázásával
Facebook oldal

Facebook
oldal
esetén
a
hozzájárulást
az
oldal
lájkolásának
megszüntetésével, a „Mégsem tetszik ez az oldal” gombra való kattintással
vonhatja vissza. A saját hozzászólásait, nyilvános megosztásai, privát
üzeneteit pedig bármikor törölheti.
Egyéb, hozzájáruláson alapuló adatkezelési műveleteim esetén a hozzájárulás
visszavonható egy üzenet küldésével az info@tudatosvallalkozok.hu email
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címre. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűnek
számít.
5. Szerződés és jogi kötelezettség
A szolgáltatásom igénybevételekor a megbízóval szóbeli, vagy írásbeli
szerződést kötök, az ehhez szükséges adatokat szerződéses jog alapján
kezelem.
A számlázási adatok kezelése, valamint
előírt kötelezettsége.

a számla kiállítása jogszabályban

Ha a szerződéskötéshez, és számlázáshoz kért adatok megadásához nem járul
hozzá, a szerződéskötés elmarad, a számlakészítés, és a vállalt szolgáltatás
teljesítése lehetetlenné válik.
6. Jogos érdek megnevezése
Kezelek személyes adatokat (név, telefonszám, email cím) jogos érdek alapján
abból a célból, hogy konzultáljak hasonló területen dolgozó szakemberekkel,
együttműködjek olyan üzleti partnerekkel, akikkel alkalomszerűen veszem fel a
kapcsolatot, vagy valamikor szerződéses kapcsolatban álltam.
Ezeket a személyes adatokat korábbi levelezéseink, találkozásaink során
maguktól az érintettektől kaptam, melyek bizalmas kezelésről már
meggyőződhettek az érintettek.
A jogos érdek alapján kezelt adatok esetében a tiltakozási, visszavonási jog
valamennyi partnerem számára biztosított.
7. Az adatok tárolásának időtartama
Kapcsolat felvételi űrlap (név, email cím) – Az adatokat az üzleti kapcsolat
lezárásáig őrzöm meg. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni
fogom, legkésőbb a 3 havonta elvégzett postafiók ellenőrzés során.
Közvetlen üzenet küldés a honlapon szereplő nyilvános email címre (email
cím, név, egyéb megküldött személyes adat) - Az adatokat az üzleti kapcsolat
lezárásáig őrzöm meg. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, levelét törölni
fogom, legkésőbb a 3 havonta elvégzett postafiók ellenőrzés során.
Nyilvános telefonszámon történő kapcsolatfelvétel (telefonszám, név) - Az
adatokat az üzleti kapcsolat lezárásáig őrzöm. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti
kapcsolat, telefonszámot és hozzá kapcsolódó nevet nem mentem el. A híváslista 30
naponként magától törlődik a készülékemen.
Facebook oldal (név, hozzászólás, megosztás) – az oldal törléséig,vagy az
oldal kedvelésének visszavonásáig, illetve a törlési műveletekig.
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Számlázási adatok (név és cím) – jogszabályban előírt ideig, tárgyév + 8 év
Üzleti partnerek adatai (név, e-mail cím, telefonszám) – üzleti kapcsolat
fennállásának idejéig, illetve törlési kérelemig.
Sütik – sütik érvényességi idejéig, ill. amíg a felhasználó nem törli a
böngészőjéből azokat
8. Megfelelő biztonság
Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem,
valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom
azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb
jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvert
használok. A tárhely megfelelő biztonságáról a tárhely szolgáltató gondoskodik.
A fizikai védelmet biztonsági ajtó, zárható szekrénnyel biztosítom.
A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a
tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét,
körülményeit, céljait, és a kockázat valószínűségét, és súlyosságát.
9. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, az
adatfeldolgozók esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy
ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes
adatait..
9.1 Adatfeldolgozók:
Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Adószám: 23495919-2-41
Telefon 0-24: +36 1 700 2323
Email: info@mhosting.hu

(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához, saját domaines email címre érkező emailek
továbbítása. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. )
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Könyvelés:
Cégnév: MIN-CONT Kft
Székhely: 1041 Budapest, Deák Ferenc utca 31.
Adószám: 11736226-2-41
Telefon: (061)782-7012
Email: mincontkft@gmail.com
(Hozzáférés számlákhoz, a számlázási adatokhoz, egyéb számviteli bizonylatokhoz.
Az adatfeldolgozásában részt vevők előre meghatározott mértékben – titoktartási
kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.)
Facebook oldal:
Facebook Inc.
Menlo Park, California, USA
Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update
9.2 Adattovábbítás harmadik országba
Harmadik országba nem továbbít adatokat.
9.3 A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal,
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok
közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetnek. Ezekben az
esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
10.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett
módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
10.1 Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő intézkedésekkel biztosítom, hogy az érintettek részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt
és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető
és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva
nyújtsak át.
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10.2 Hozzáféréshez való jog
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:










adatkezelés céljai
az érintett személyes adatok kategóriái
címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közöltem, vagy közölni fogom, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
az adatforrásokra vonatkozó információ
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adom
meg.
10.3 Helyesbítés joga
Ön kérheti általam kezelt pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos
adatok kiegészítését.
10.4 Törléshez való jog
Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére
indokolatlan késedelem nélkül töröljem az Önre vonatkozószemélyes adatokat:
•
személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtöttem, vagy más módon kezeltem
•
Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
•

a személyes adatokat jogellenesen kezeltem

•
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
•
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a
tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az
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adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
céljából , vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
10.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog
Kérésére az adatkezelést korlátozom, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•
Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának
ellenőrzését;
•
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását.
•
már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
•
Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme
érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
10. 6 Adathordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az automatizált módon történő adatok kezelése esetén,
amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződéses
jogalap, a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
10.7 Tiltakozás joga
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást
is.
Tiltakozás esetén a személyes adatokat nem kezelhetem tovább, kivéve, ha azt
olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
10.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
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Mivel nem folytatok ilyen tevékenységet, ezt a jogot nem tudom Önnek biztosítani.
10.9 Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.
10.10 Panaszkezelés
Ha úgy érzi, hogy, szabálytalanul kezelem a személyes adataidat, kérem jelezze
felém a problémát info@tudatosvallalkozok.hu email címen.
Bírósághoz való jog alapján Ön bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári
per keretében van lehetőséged. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.
A keresetet a lakóhely szerinti törvényszékre kell benyújtani.
10..11 Adatvédelmi hatósági eljárás
Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

a

Nemzeti

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410

11. Automatizált döntéshozatal
Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk. Profilalkotást sem
Melyek a főbb irányadó jogszabályok?

11.


a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)



az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)



a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)



számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169. § (2) bek. a bizonylatok megőrzésének
határidejét részletezi, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
169. § e) pontja a számla kötelező elemeit

12. Egyéb rendelkezések
Az Adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba, fenntartva a módosítás
jogát. Amennyiben olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak
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ismertté, vagy olyan új marketing eszközöket vezetek be, felülvizsgálom, és
módosítom a tájékoztató tartalmát.

Bp. 2018. május 25.
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