ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató az Ön személyes adatainak kezeléséről, azzal kapcsolatos jogairól
nyújt tájékoztatást, 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. törvénynek (továbbiakban: Info tv.) megfelelően.

ADATKEZELŐ
Neve: Navratyil János egyéni vállalkozó
Székhely: 8420 Zirc, Erdőalja utca 6.
Adószám: 65417108-1-39
Weboldal: www.navilanetgrafika.hu
E-mail: navilanetgrafika@gmail.com
Telefon: +36/88 210-622
Mobil: +36/20 598-6917

KAPCSOLATTARTÁS
A vállalkozást, Navratyil János egyéni vállalkozót a (+36/20 598-6917, +36/88 210-622) -es
telefonszámokon, vagy e-mailen (navilanetgrafika@gmail.com) érheti el. Ilyen esetekben az Ön
telefonszámát és E-mail címét kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezelem, az érintett ügyben
és annak idejére. Ezen adatkezelés a vállalkozás jogos üzleti érdeke.

WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK, COOKIE-K HASZNÁLATA
A szerveren elérhető szolgáltatások weboldalainak megnyitásával Ön elfogadja az alábbiakban
felsorolt felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A weboldal használata kizárólag e
feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. A weboldal látogatásával Ön az alábbiakat
elfogadta, amennyiben az alábbiakkal mégsem ért egyet, kérem, ne nyissa meg a weboldalt!
A felhasználási és adatvédelmi feltételek változtatásait és módosításait, a weboldalam kezdőoldalán
megfelelően megjelenítem, és erre felhívom a felhasználók, látogatók figyelmét. A weboldalamon
előforduló pontatlanságokért, illetve hiányosságokért nem vállalok felelősséget!
Az Adatkezelő a weboldal látogatása során úgynevezett Cookie-kat használ. Ezek kisméretű szöveges
fájlok, amelyek egyedi azonosítót tartalmaznak, ezek a számítógépén vagy a mobil eszközében
tárolódnak, így az Ön által használt eszköz felismerhető lesz, amikor egy bizonyos weboldalt
meglátogat, vagy valamely applikációt használ. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés
a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

AJÁNLATKÉRÉSSEL ÉS LEVÉLKÜLDÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS
Az ajánlatkéréssel és levélküldéssel kapcsolatos adat kezelésének célja, hogy az Ön kérésére,
egyéni igényeinek megfelelő ajánlatot és válaszlevelet küldjek. Az adatkezelés jogalapja
az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban
az Ön hozzájárulása.

ADATFELDOLGOZÁS
Amennyiben Ön igénybe veszi szolgáltatásaimat, úgy azzal kapcsolatban számlák készülnek,
amely során törvényi kötelezettségeimnek teszek eleget. A számlákat a számviteli törvény
előírásainak megfelelő ideig tárolom. A számlaadatokat, az azokat feldolgozó könyvelő céggel
osztom meg.

ADATVÉDELMI SZABÁLYOK
Minden alkalommal, amikor Ön weboldalamat látogatja, akkor a számítógépe, vagy más eszköze
információkat küld a szervernek és ezzel személyes adatait is átadja, eljuttatja. Ezeket az adatokat,
információkat harmadik fél számára nem adom ki. Az adatkezelő bármely, a weboldala használata
során tudomására jutott személyes adatot, információt a személyes adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezel.
Az adatkezelő weboldalának, bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával
információt szolgáltat az adatkezelőnek, elfogadja, hogy az adatkezelő a jogszabályok keretein belül,
korlátlan jogosultsággal rendelkezik az ilyen információk birtoklására vonatkozóan.
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat és információkat, a felhasználó előzetes
beleegyezésével kizárólagosan piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, látogatottsági
statisztikák összeállítása, tájékoztatás nyújtása új szolgáltatásokról célokra használhatja fel.
Az adatkezelő ügyfelei, partnerei és további vevői személyére, adataira, az adatkezelő fennálló üzleti
és partneri kapcsolataira vonatkozó, valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti
titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. Az adatkezelő az
interneten keresztül, a hozzá elküldött összes adatot, ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat
más egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.
Felhívom figyelmét, hogy weboldalamról más vállalkozások, cégek és szervezetek weboldalára is
eljuthat. Az azokon közölt tartalmak, adatok helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért nem
vállalok felelősséget. Amennyiben Ön további tájékoztatást szeretne adatainak kezeléséről, forduljon
hozzám e-mailben, telefonon vagy postai úton!

ADATBIZTONSÁGGAL KAPCSOLATBAN
Az Adatkezelő Navratyil János egyéni vállalkozó kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket
hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A SZOLGÁLTATÁSÉRT VALÓ FELELŐSSÉG
Az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldalán közölt minden tartalmi
információ pontos legyen a feltöltés időpontjában, ennek ellenére sem kifejezetten, sem ráutaló
módon nem vállal felelősséget a jelen weboldalon keresztül nyújtott tartalmakért, információkért.
Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a weboldalt és azon közölt információkat részben vagy
egészben megszüntesse, illetve előzetes értesítés nélkül bármikor, átalakításokat és javításokat
végezzen el azon. A www.nagynapra.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen
döntés a felhasználó saját kockázata és felelőssége. Az adatkezelő nem tartozik felelősséggel azokért
az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek
a weboldalak használatából, azok használatra alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből,
üzemzavarából, vagy az adatok bármilyen személy által történő illetéktelen megváltoztatásából
keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból,
rendszerhibából, vagy más hasonló okból keletkeznek.
Az adatkezelő nem vállal felelősséget azon weblapok tartalmával, az azokon közölt információkkal és
adatokkal kapcsolatosan, melyek az adatkezelő weboldaláról elérhetőek, vagy fordított esetben,
amelyekről saját weboldala elérhető.
Az adatkezelő haladéktalanul megteszi a jogszabálysértés következtében a szükséges jogi lépéseket, a
weboldala felhasználási feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén.

ADATKEZELÉS SORÁN ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
 a tájékoztatáshoz való jog,
 az adatok helyesbítéséhez való jog,
 az adatok törléséhez való jog,
 az adatok zárolásához való jog,
 a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, Navratyil János egyéni
vállalkozótól, a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja
Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az
adatokat. Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Info tv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti az Adatkezelőt, hogy zárolja a személyes adatokat, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy
továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,
kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Info tv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a

személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban
vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő, Navratyil János egyéni vállalkozó megsértette valamely, az
adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor
vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://naih.hu
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap
módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési
tájékoztatót.

SZERZŐI JOGOKKAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Az adatkezelő, Navratyil János egyéni vállalkozó weboldala megjelenítésére, működtetésére és
fenntartására vonatkozó grafikai, műszaki, szoftveres és egyéb megoldások, adatok, információk,
megjelölések a jogszabályok keretei között jogvédelemben részesülnek, és azok tekintetében minden
vagyoni jog kizárólag Navratyil János egyéni vállalkozót illeti. A weboldalon elérhető tartalom, az
adatkezelő szellemi alkotását, illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi, és az adatkezelő külön
kifejezett írásbeli engedélyének hiányában, kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően használható fel.

