
  

 

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

1. Változástörténet 
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2. Bevezetés 
 

Az Izabela Tymkow Photography üzemeltetője a Leap Project Kft.(2330 Dunaharaszti, Némedi 

út 17 A Fszt3., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve 

kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 

tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos 

jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: 

http://www.izafoto.hu 

Az adatkezelő a www.izafoto.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel 

kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a 

www.izafoto.hu/kapcsolat címen. 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. 

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem 
egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk az izafoto@izafoto.hu e-mail címre, vagy levelezési 
címünkre (2330 Dunaharaszti, Némedi út 17A fszt 3.) és megválaszoljuk a kérdését. 
 
Az adatkezelő elkötelezett a felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, 
kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, 

http://www.izafoto.hu/
http://www.izafoto.hu/
mailto:izafoto@izafoto.hu


technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 
 
A szolgáltató az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, 
melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési 
alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így 
különösen az alábbiakkal: 
 

 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); 

 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről (Katv.); 

 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 

 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 

 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (Grt.). 

 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (Infotv.) 

 

3. Definíciók 
 

 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy - közvetlenül 
vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

 

 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális 
vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint 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 adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

 

 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és 
az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

 

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az 
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 
végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

 

 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet 
vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, 
tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 



adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, 
hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai 
jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is; 
 

 adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé 
teszik; 

 

 nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik; 
 

 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 
nem lehetséges. 

 

 adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, 
összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy 
meghatározott időre történő lehetetlenné tétele; 

 

 adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 
megsemmisítése; 

 

 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint 
az alkalmazás helyétől. 

 

 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály alapján 
kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi; 

 

 harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 
adatfeldolgozóval; 

 

 harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
 

 adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 
eredményezi. 

 
  

4. Alapelvek az Izabella Tymkow Photography adatkezelése során 
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha 

 
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy 



b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - 
helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: 
kötelező adatkezelés). 

 
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes 
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat 
a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást 
nem igényel. 
 
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség 
teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. 
 
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 
és ideig. 
 
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. 
 
Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai 
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, 
illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett 
adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 
 
A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: 

 
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; 
b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; 
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges 
ideig lehessen azonosítani. 

 
Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 
 

5. Adatok továbbítása 
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
 
Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az 
adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó 
részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény 
lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása 
során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló 
adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli 
adattovábbításra kerülne sor. 

 



6. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama 

 
A szolgáltató tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos 
esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását 
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. 
 
Felhívjuk a szolgáltató részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes 
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 
 

6.1. www.izafoto.hu látogatóinak adatai 

 

Az adatkezelés célja: a www.izafoto.hu oldal látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás 
teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a 
látogatói adatokat. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi 
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogató felhasználó számítógépének 
IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe. Ezeken 
túl minden, az érintett által megadott személyes adat. 
 
Az adatkezelés időtartama: a honlap üzemeltetésének ideje illetve amíg a felhasználó nem kéri 
a webhely szolgáltatójától ezen adatok törlését. 
 
A www.izafoto.hu címen elérhető oldal html kódja a szolgáltatótól-től független, külső 
szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások 
szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat 
képesek gyűjteni. 
 
Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független 
mérését és auditálását (Google Analytics, Facebook). A mérési adatok kezeléséről az 
adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani. 
 
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/, https://www.facebook.com/ 
  
Süti (cookie) szabályzat 
Weboldalunkon a zavartalan működés és a felhasználói élmény javítása érdekében sütiket 
(cookie) használunk. 
 
Az oldal (mint más weboldalak is) folyamatosan adatot gyűjt sütik segítségével a 
látogatóiról.  Weboldalunk használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal 
összhangban sütiket használ. 

A szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a 
felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. 

http://www.google.com/analytics/
https://www.facebook.com/


Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak 
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a 
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. 

Milyen sütiket és milyen célból használunk a weboldalainkon? 
A honlapjainkon jelenleg Squarespace,Google Analytics, Google Adwords, Facebook, 
MailChimp, sütiket használunk. 
  
Teljesítményt biztosító sütik (analitika) 
A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és 
jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben 
használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint 
beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és 
névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik. 
További információ: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
  
Bizonyos céloldalak meglátogatása esetén a felhasználó eszközére harmadik fél általi 
sütiket (pl. Google AdWords Conversion Tracking, Facebook Conversion Tracking) is 
elhelyezhetünk. Ezek biztosítják kampányaink sikerességének mérését. Beazonosítást 
lehetővé tevő információkat ezeknél a sütiknél sem tárolunk. 
  
Az internet használatával ezen felül a következő sütikkel találkozhat 
  

Állandó vagy ideiglenes sütik 
Egyes oldalak ún. „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és 
„állandó sütiket” is használnak. Az ideiglenes sütik addig maradnak a 
számítógépén, amíg Ön el nem hagyja a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb 
ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az 
eszközén, ameddig Ön azokat manuálisan nem törli. 
  
Munkamenet (session) sütik 
Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, 
valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. 
Nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal 
üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem 
gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne. 
  
Szükséges sütik: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan 
alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos 
területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet 
megfelelően ezen cookie-k nélkül. 
 
Előnyben részesített sütik: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik 
a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek 
megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az Ön 
által preferált nyelvet vagy régiót. 
 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


A statisztikai sütik: segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy 
a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és 
jelentik az információkat. 
 
Marketing sütik: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon 
követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, 
amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára. 
 
Használatot elősegítő, un. funkcionális sütik 
Segítségükkel a honlap megjegyzi a honlapon hozott döntéseit (pl.: 
űrlapokon megadott adatokat, stb.). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott 
weboldalon követik nyomon az Ön tevékenységét, más honlapokon nem. 
Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön 
megadott weboldalunkon, mint az Ön neve, e-mail címe, telefonszáma, stb.. 
 
Harmadik féltől származó sütik: Előfordulhat, hogy harmadik féltől 
származó külső webes szolgáltatásokat vesznek igénybe bizonyos oldalak. 
Ebben az esetben a sütik tárolását nem az oldal karbantartója felügyeli, nincs 
ráhatása arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat 
gyűjtenek. 

 
A sütik (cookies) ellenőrzése, kezelése és kikapcsolása 
 
Böngésző beállítása 
Böngészőjében lehetősége van a sütik beállításait megváltoztatni és kezelni. A legtöbb 
böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, amelyet aztán később 
módosíthat. 
 
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához: 

 Google Chrome 

 Firefox 

 Microsoft Internet Explorer 

 
Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel 
kapcsolatban, hiszen weboldalunk problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik 
használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók 
működésére. 
 
Anonim Google Analytics sütik kikapcsolása 
Ahhoz, hogy megakadályozza, hogy a Google Analytics sütik Önre vonatkozó információkat 
gyűjtsenek, telepítenie kell egy kiegészítőt (Google Analytics plug-in) a böngészőjébe. 
  
Erről további információkat az alábbi linkeken talál: 

 A sütik letilthatók a Google szolgáltatásaiban is, a Google reklámok letiltására 

vonatkozó oldalán: 

http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/ 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/


 A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni: 

https://www.google.com/settings/ads/preferences/ 

 Google adatvédelem és biztonság” témában tovább olvashat itt: 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 
 
Közösségi gombok 
 
Weboldalunk ún. "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink 
számára, hogy megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt.  Ezek a 
hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek 
arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen Weboldalon milyen böngészési tevékenységet 
folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan 
használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az 
ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és 
adatvédelmi szabályzatait. 
   
Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást? 
A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, hogyha szeretné visszavonni 
hozzájárulását, a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti. 
  
További információk a sütikről 
A sütikkel kapcsolatos részletesebb tudnivalókért keresse fel az alábbi weboldalakat: 
http://www.youronlinechoices.com/hu/ 
http://www.allaboutcookies.org/ 
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 
  
Google Analytics Cookie-k: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
  
Google Adwords Cookie-k: https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=en 
  
Facebook Cookie-k: 
https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
  
MailChimp Cookie-k: 
https://mailchimp.com/legal/cookies/ 
  
A www.izafoto.hu a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. 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 www.izafoto.hu-t felkeresők letilthatják ezeket a cookie-kat, 
amennyiben felkeresik a Google hírdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található 
utasításokat. Ezt követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a 
szolgáltatótól!  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.youronlinechoices.com/hu/
http://www.allaboutcookies.org/
http://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=en
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://mailchimp.com/legal/cookies/


 
A külső szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, profilalkotással, valamint a hirdetések 
kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából ún. webjelzőket (web beacons, 
pixel) is használnak. A webjelzők funkciója hasonló, mint a sütiké, de ezek letiltására nincs 
lehetőség a böngészőkben. 
 

6.2. www.izafoto.hu hírlevél 

 
Az adatkezelés célja: marketingcélú, promóciókat is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az 
érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, termékekről, 
újdonságokról, akciókról, kedvezményekről, eseményekről. 
 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. 
 
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím 
 
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. 
 
A hírlevelek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását a 
kiküldött hírlevélben található linkre kattintva, valamint postai úton a jelen tájékoztató 6. 
pontjában közzétett címen lehet kérni. 
 

6.3. Ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat 

 

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, ügyfélvisszajelzések kezelése, szerződés 
teljesítése 
 
Amennyiben szolgáltatással kapcsolatosan kérdése, problémája van, a Kapcsolat 
menüpontban megadott módon kapcsolatba léphet ügyfélszolgálatunkkal. 
 
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja ill. a szerződésből eredő 
követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
A kezelt adatok köre:  név, e-mail cím, telefonszám valamint más, önként megadott személyes 
adatok. 
 
Az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az adatkezelő és az érintett közötti jogviszony 
megszűnéséig, illetve szerződéses jogviszony esetén a polgárjogi elévülési idő elteltéig tart. 
Panaszügy elintézésétől számított legfeljebb öt év. 
 

6.4. Számlázás, könyvelés 

 

A számlák kiállításához és könyveléséhez bizonyos személyes adatokat adatfeldolgozókhoz 

továbbítunk. 



Ezek a személyes adatok: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím 

Ezen adatok a törvényi előírásoknak megfelelően és ideig kerülnek a kiállított elektronikus 

számlákon és az adatfeldolgozó tárhelyén megőrzésre. (A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.) 

Az adatfeldolgozás jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az elektronikus 
kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
 

6.5. Egyéb adatkezelések 

 
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett 
megkeresheti az adatkezelőt. 
 
Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 
 

7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 
 
A szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, és az 
adatfeldolgozóinál működtetett szervereken találhatók meg. 
 
A szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 
informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 
 
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); 
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); 
c) változatlansága igazolható (adatintegritás); 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) 
 
legyen. 
 
A szolgáltató olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az 
adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező 
kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 
 
A szolgáltató az adatkezelés során megőrzi 
 
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 
teljességét; 
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 



rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel 
kapcsolatos eszközök. 
 
A szolgáltató és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a 
számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, továbbá a 
számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások 
ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal 
gondoskodik. 
 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, 
protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel 
szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ 
felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató 
megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, 
hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden 
biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott 
óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 
 

8.  Az adatkezelő adatai, elérhetősége 
 
Név: Leap Project Kft. 
Székhely: 2330 Dunaharaszti Némedi út 17A Fszt3. 
Telephely: 2330 Dunaharaszti Némedi út 17A Fszt3. 
Cégjegyzékszám: 13 09 169953 
Adószám: 24296036213 
Telefonszám: +36 20 222 6745 
E-mail: info@leap.hu 
Ügyfélszolgálat: info@leap.hu 

 

9. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége 
 
Tárhely, e-mail üzemeltetés 
 

Név: Táhelypark kft. 
Székhely: 1122 Gaál József út 24. 
Adatfeldolgozói nyilatkozat: 
 https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-
Adatfeldolgoza%CC%81si-teve%CC%81kenyse%CC%81gek-a%CC%81ltala%CC%81nos-
szerzo%CC%8Bde%CC%81si-felte%CC%81telei-2018.05.24.pdf 
Adatkezelési nyilatkozat: 
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-
Adatkezele%CC%81si-ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81-2018.05.24.pdf 

 
Weboldal üzemeltetés 
 

Név: Squarespace Inc. 

mailto:info@leap.hu
mailto:info@leap.hu
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-Adatfeldolgoza%CC%81si-teve%CC%81kenyse%CC%81gek-a%CC%81ltala%CC%81nos-szerzo%CC%8Bde%CC%81si-felte%CC%81telei-2018.05.24.pdf
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-Adatfeldolgoza%CC%81si-teve%CC%81kenyse%CC%81gek-a%CC%81ltala%CC%81nos-szerzo%CC%8Bde%CC%81si-felte%CC%81telei-2018.05.24.pdf
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-Adatfeldolgoza%CC%81si-teve%CC%81kenyse%CC%81gek-a%CC%81ltala%CC%81nos-szerzo%CC%8Bde%CC%81si-felte%CC%81telei-2018.05.24.pdf
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-Adatkezele%CC%81si-ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81-2018.05.24.pdf
https://tarhelypark.hu/wp-content/uploads/2018/05/Ta%CC%81rhelypark-Adatkezele%CC%81si-ta%CC%81je%CC%81koztato%CC%81-2018.05.24.pdf


Székhely: Squarespace Ireland Ltd., Attention: Legal – Privacy, Le Pole House, 1st Floor Ship 
Street Great, Dublin 8 Ireland 
Adatvédelmi nyilatkozat: 
https://www.squarespace.com/privacy 
 

Számlázás 
 
Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) 
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
Adatvédelmi tájékoztató:  
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ 

 
Könyvelés 
 

Név: Szelíd számok Kft. 
Székhely: 1047 Budapest, Attila utca 138/B. III. em. 5. 
 

Hírlevél szolgáltató 
 

Név: The Rocket Science Group, LLC (MailChimp) 
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308. 
Adatvédelmi nyilatkozat: 
https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
 

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
 

10.1. A tájékoztatás kéréshez való jog 

Az 6. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a 
szolgáltatótól, hogy 
 
– milyen személyes adatait, 
– milyen jogalapon, 
– milyen adatkezelési cél miatt, 
– milyen forrásból, 
– mennyi ideig kezeli, 
– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést 
vagy kinek továbbította a személyes adatait. 
 
A szolgáltató a kérelmét legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre küldött 
elektronikus levélben teljesíti. 
 

10.2. A helyesbítéshez való jog 

Az 6. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy  az 
adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatod az e-
mail címedet vagy postai elérhetőségedet). A  szolgáltató a kérelmedet legfeljebb 30 napon 
belül teljesíti, és erről az általad megadott elérhetőségre küldött levélben értesít. 
 

https://www.squarespace.com/privacy
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
https://mailchimp.com/legal/privacy/


10.3. A törléshez való jog 

Az 6. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a szolgáltatótól a 
személyes adatainak törlését. A törlési kérelmet a  szolgáltató abban az esetben utasítja el, ha 
a megrendelése teljesítése folyamatban van. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, 
akkor az adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a megadott 
elérhetőségre küldött levélben értesíti. 
 

10.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: 

https://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm 
 

10.5. A tiltakozáshoz való jog: 

https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm 
 

11. Jogorvoslati lehetőségek 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – 
törlését az adatfelvételénél jelzett módon. 

Az érintett kérelmére a szolgáltató., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg 
az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás 
ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási 
kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a szolgáltató 
költségtérítést állapít meg. 

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés 
célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a 
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. 

 
A szolgáltató a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az 
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha 
 
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő 
jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény 
rendelte el; 
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

https://www.privacy-regulation.eu/hu/18.htm
https://www.privacy-regulation.eu/hu/21.htm


 
A szolgáltató – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. 
 
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – 
annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 
 
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat 
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, 
illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. 
 
A szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem 
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a 
felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. 
 
Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származott. 
 
A szolgáltató mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak 
megfelelően történjen. Amennyiben úgy érzi ennek mégsem feleltünk meg, úgy kérjük írjon 
nekünk az elérhetőségeink valamelyikére. 
 
Amennyiben úgy véli, hogy a  szolgáltató megsértette a személyes adatok védelméhez való 
jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező 
szerveknél: 

 kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, 

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) segítségét vagy 

 bírósági eljárást (polgári pert) kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék 

hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási 

helyed szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és 

elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti 

meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 

 
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóságnál lehet élni: 
 
Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

http://birosag.hu/torvenyszekek).


Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 (1)391-1400 
URL: http://naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  
 

12. Egyéb rendelkezések 
 
Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései és az EU 2016/679 
általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadóak.  
 
Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen Tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük írja 
meg nekünk az izafoto@izafoto.hu címre, vagy levelezési címünkre: 2330 Dunaharaszti, 
Némedi út 17A Fszt 3. 
  

https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
https://www.naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf
mailto:izafoto@izafoto.hu

