Adatkezelési tájékoztató
GDPR
1.

Az adatkezelő adatai:

Vállalkozó neve: Szabó Árpád egyéni vállalkozó
Székhely: 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
Nyilvántartási szám: 6841856
Adószám: 63567465-2-31
Adatvédelmi felelős: Szabó Árpád
Adatvédelmi tisztviselő: Vállalkozásunknál nincs szükség adatvédelmi tisztviselő alkalmazására
Telefonszám: 0630/858-9745
E-mail cím: alkotovilag@gmail.com

1.

Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen
Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfeleink, partnereink, vásárlóink tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Ezúton
nyilatkozunk, hogy az egyéni vállalkozó kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és
adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnereink személyes adatait biztonságos,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezeljük.
Szabó Árpád egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a
www.alkotovilag.hu címen. Az egyéni vállalkozó fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.
Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Szabó Árpád egyéni vállalkozó elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az egyéni vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szabó Árpád az
alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
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Jogszerű adatkezelés a vállalkozásnál:

A személyes adatok kezelésére Szabó Árpád egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Személyes adatok kezelése a vállalkozásnál:

Vállalkozásunk két féle tevékenységet végez:
Kézműves és egyéb termékek gyártása, értékesítése,
Iskolabüfé üzemeltetése.
A fenti tevékenységek kapcsán vállalkozó az alábbi személyes adatkezelést végzi:
1. Szabó Árpád egyéni vállalkozó üzemelteti a alkotovilag.hu weboldalt. A webáruház használata során a vásárlók rendelkezésünkre
bocsátják személyes adataikat.
Regisztráció során megadandó személyes adatok: e-mail cím, jelszó, név, cím (számlázási, szállítási), telefonszám.
Megrendelés esetén az alábbi adatok kerülnek felvételre: e-mail cím, név, cím (számlázási, szállítási), telefonszám.
A megrendelés során tájékoztató e-mail érkezik az adatkezelő által használt alkotovilag@gmail.com e-mail címre, mely szintén
tartalmazza az érintett által megadott adatokat.
1. Szerződéses kapcsolataink (a webáruházi és az iskolabüfé szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan is) szintén alapot
nyújtanak egyes képviselő és kapcsolattartó természetes személyek bizonyos személyes adatainak megismerésére.
1. Feladataink ellátása során partnereink e-mail címeit, telefonszámait kezeljük, szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy
egyéni hozzájárulásuk értelmében.
1. A Facebook oldalunkon írt üzenetek során is megismerjük az érdeklődők egyes személyes adatait.

1. A webáruházi vásárlások miatt számlát állítunk ki ügyfeleink részére. A számlán természetesen feltűntetésre kerülnek a vásárló
adatai.
1. Munkavállalóink személyes adatait is kezeljük.
1. Facebook oldalunkon szervezett nyereményjátékok nyertesének adatait is kezeljük (név, lakcím, telefonszám). Erre a nyeremény
kézbesítése miatt van szükség. További információt lásd 9. pont.
Vállalkozó a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére
megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

1.

Hírlevélre történő feliratkozás:

A www.alkotovilag.hu oldalon van lehetőség feliratkozni hírlevélre, de egyenlőre nem küldünk ki ilyen célból e-mail üzeneteket. A
feliratkozásra a regisztrációs, vagy megrendelő felületen van lehetőség. A feliratkozás során a vásárlók, érdeklődők hozzájárulnak
személyes adataik marketing célú kezeléséhez és nyilatkoznak róla, hogy megismerték vállalkozásunk Adatkezelési Tájékoztatóját.
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Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

Vállalkozásunk nem értékesít 16 éven aluliak részére. Honlapunkon nyilatkoznia kell a vásárlónak arról, hogy elmúlt 16 éves, így
kizárjuk a gyermekek vásárlását.
16 éven aluli gyermekek adatait a vállalkozás munkavállalóinak nyilatkozata alapján kezelhetjük, amely a családi adókedvezmény
igénybevétele érdekében történik. Ebben az esetben maga a törvényes képviselő bocsájtja rendelkezésre a gyermek adatait. A
gyermek adatainak kezelése ez esetben jogszabályon alapuló kötelezettségünk. A családi adókedvezmény igénybevételére vonatkozó
nyilatkozathoz, ún. hozzájáruló nyilatkozatot is alkalmazunk.
Különleges adatokat nem tárolunk.
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Az adatkezeléssel érintettek jogai:
Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson a
vállalkozásunknál alkalmazott adatkezelési tevékenységről.
Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
az adatkezelés célja,
az érintett személyes adatok kategóriái,
azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Törléshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Vállalkozásunk – ezen kérelem
alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük,
az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,

uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Adatkezelés korlátozásához való jog:
Érintett jogosult kérni, hogy vállalkozásunk korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:
vitatja az adatok pontosságát,
jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.
Vállalkozásunktól a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:
Szabó Árpád egyéni vállalkozó 2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
E-mail: alkotovilag@gmail.com
Ezúton tájékoztatjuk, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszolunk. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre
postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszolunk.
Szabó Árpád egyéni vállalkozó vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött
kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek
elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).
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Vállakozásunk weblapja:

A vállalkozásunk által üzemeltetett weboldal címe: www.alkotovilag.hu
Cookie-k (Sütik):
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.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (Cookie) helyez el és a későbbi
látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.alkotovilagunk.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.
Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:
Webböngésző Cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat. Azt is
beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más
eszközön. A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában.
Ha úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, nem fogja tudni használni a weboldalunk valamennyi funkcióját.
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Facebook oldalunk:

https://www.facebook.com/KreativKellekek/
Vállalkozásunk a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést Szabó
Árpádhoz, igyekszünk azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomásunkra jutott adatokat kizárólag kérdésének
megválaszolásához használjuk, további reklám célokra nem.
A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás és a weboldalunkon történő közösségi
megosztás és kapcsolódás lehetővé tétele. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és
más hirdetésekkel való megcélzását.
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a Facebookon keresztül részt vegyen néhány nyereményjátékunkon. Ha csatlakozik a játékhoz,
sorsoláson vesz részt. A sorsolás nyertesének nevét, címét kérjük el, annak érdekében, hogy a nyereményt a Magyar Posta Zrt.
segítségével továbbítani tudjuk. A nyeremény kézbesítését követő 10 napon belül a nyertes adatait töröljük.
Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon velünk lépni, be kell jelentkeznie a Facebookon. Ehhez a Facebook adott
esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Szabó Árpád egyéni vállalkozónak nincsen befolyása
ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására. Vállalkozásunk nem kap személyes adatokat a Facebook
üzemeltetőjétől. További információt a Facebook oldalán talál.
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A vállalkozásunkkal kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Ezúton nyilatkozunk, hogy munkánk során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lépünk kapcsolatba, akik megfelelő garanciával
rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési
intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésünkre állnak.
Adatfeldolgozó a Szabó Árpád egyéni vállalkozó által alkalmazott könyvelő cég, valamint a www.alkotovilag.hu oldalon megrendelt
termékek kiszállítását végző Magyar Posta Zrt. is. A csomagok kézbesítése érdekében a megrendelő adatait továbbítjuk a Magyar
Posta Zrt. számára.
Szerződött adatfeldolgozó partnereink kizárólag az általunk adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási
kötelezettséget vállalva kezelik partnereink személyes adatait.
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Az adatkezelés biztonsága:

Szabó Árpád egyéni vállalkozó fokozottan ügyel partnerei, vásárlói személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések
maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a
fizikai adatvédelmet is (iratok, számítástechnikai eszközök zárható helyiségben történő tárolása), valamint az informatikai védelmet
is (tűzfallal, jelszóval védett számítógép).
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Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:
évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.).
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Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
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Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Nagyigmánd, 2018. május 20.

Szabó Árpád
egyéni vállalkozó
2942 Nagyigmánd, Bajcsy-Zs. u. 69.
Telefonszám: +36204445667
E-mail: alkotovilag@gmail.com

1. SZÁMÚ MELLÉKLET
Ssz.
Személyes adat kezelésének megnevezése
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A személyes adat törlésére nyitva álló határidő
1.
A www.alkotovilag.hu webáruházban történő regisztráció és hírlevélre történő feliratkozás során megadott adatok
A vásárlók kényelmének biztosítása, az újabb megrendelések megkönnyítése.
Az érintett hozzájárulása alapján.
Az érintett nyilatkozatának visszavonása, vagy törlési kérelme esetén azonnali hatállyal, de legkésőbb 3 munkanapon belül
2.
A www.alkotovilag.hu webáruházban történő megrendelés során megadott adatok
Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez
jogszabályi kötelezettség.
Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
3.
A www.alkotovilag.hu oldalon leadott megrendelésről beérkező e-mail (alkotovilag@gmail.com), a benne szereplő adatokkal
Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez
jogszabályi kötelezettség.
Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
4.
A szállítói szerződésekben megadott kapcsolattartói adatok
Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében. A számla mellékleteként meg kell őrizni a szerződést, ez
jogszabályi kötelezettség.
Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése. Majd jogszabályi kötelezettség teljesítése.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.

5.
A vásárló számára kiállított számlán szereplő adatok
Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.
Jogszabályon alapuló kötelezettség.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
6.
A számlák kiállítása során alkalmazott szoftver programban tárolt vevő adatok
Jogszabályon alapuló megőrzési kötelezettség 8 évig.
Jogszabályon alapuló kötelezettség.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
8.
Beérkező e-mailek (alkotovilag@gmail.com) e-mail címekre
Szerződéses kötelezettség (a megrendelés) teljesítése érdekében.
Szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése.
A feladat elvégzését követő 10 munkanapon belül
9.
Munkavállalók személyes adatainak kezelése
Munkavisszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, a munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő okok.
Jogszabályon és a munkavállaló hozzájárulásán alapuló kötelezettség.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
10.
A munkavállaló gyermekeivel kapcsolatos személyes adatok kezelése (családi adókedvezmény igénybevétele miatt)
A családi adókedvezmény igénybevétele a munkavállaló nyilatkozata alapján.
Hozzájáruláson és jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés.
A jogszabályban előírt megőrzési kötelezettség leteltét követő 30 napon belül.
11.
Facebook nyereményjáték nyertesének adatai: név, lakcím, telefonszám
A nyeremény kézbesítése érdekében.
Jogos érdek.
A nyeremény kézbesítését követő 10 munkanapon belül.

