
amely készült Dr. Székely András egyéni vállalkozó weboldalálnak
adatkezelése kapcsán

ADATKEZELÉSI
TÁJÉKOZTATÓ



1. oldal

Tartalom
Ki az Adatkezelő?...................................................................................................2

Ki a tárhelyszolgáltató?..........................................................................................2

Kik az Érintettek?...................................................................................................2

Miért és mennyi ideig kezelem az Ön adatait?.......................................................3

I. Egyszeri információkérés..............................................................................3

II. Ajánlatkérés..................................................................................................3

III. Számlázás..................................................................................................4

IV. Cookie-k adatkezelése...............................................................................4

Kezelem-e máshogy az Ön adatait?.......................................................................5

Hogyan és hol tárolom az Ön adatait?...................................................................6

Milyen jogok illetik meg Önt?.................................................................................7

1. Tájékoztatáshoz való jog...............................................................................7

2. Helyesbítéshez való jog................................................................................7

3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog...............................................................7

4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)................................7

5. Tiltakozás joga..............................................................................................8

6. A hozzám benyújtható panasz joga..............................................................8

7. Hatósághoz fordulás joga.............................................................................8

8. Bírósághoz fordulás joga...............................................................................9



2. oldal

Adatkezelési tájékoztató
amely  készült  Dr.  Székely  András  egyéni  vállalkozó  weboldalának  látogatói
részére.  

Vállalkozóként  -  mint  adatkezelő  és  adatfeldolgozó  -  a  működésem  során
ügyfeleim,  partnereim,  a  velem  kapcsolatban  lévő  természetes  személyek,
valamint azon természetes személyek,  akiknek adatai  a  birtokomba jutnak (a
továbbiakban  valamennyien  együtt:  Érintettek)  adatainak  védelmét  és
biztonságát,  adataihoz  fűződő jogainak tiszteletben tartását,  érvényesítésének
lehetőségét rendkívül fontosnak tartom. Erre figyelemmel a hatályos magyar és
európai  jogi  rendelkezések  betartása  céljából  és  érdekében  az  alábbi  rövid
tájékoztatást  nyújtom  mindazon  Érintettek  részére,  akik  honlapomat
meglátogatják, illetve azon keresztül lépnek velem kapcsolatba. 

Ki az Adatkezelő? 
Az Adatkezelő a jelen tájékoztató vonatkozásában Dr. Székely András egyéni 
vállalkozó, akinek a vállalkozását a Belügyminisztérium 52218710 szám alatt 
tartja nyilván.

Az Adatkezelő 

Adószáma: 68764928-1-29

Telefonszáma: +36 20 6207622

E-mail címe: andras.szekely@gmail.com

Székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 68. K épület 5. emelet 40.  

Ki a tárhelyszolgáltató? 
A  http://drszekelyandras.hu weboldal  adatszolgáltatója  az  EZIT  Kft,  amely
társaságot  a  Fővárosi  Törvényszék  Cégbírósága  Cg.01-09-968191
cégjegyzékszám alatt tartja nyilván. A tárhelyszolgáltató elérhetőségei, adatai: 

Ügyfélszolgálati elérhetőségek: 
Telefon 0-24: +36 1 700 40 30 
Tartalék telefonszámok 0-24: +36 1 209 08 39, +36 30 927 44 22
Személyes ügyintézés: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. V. em 5021.

Cégadatok
Név: EZIT Kft.
Székhely: H-1132 – Budapest – Victor Hugo utca. 18-22.
Adószám: 23493474-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968191
EU közösségi adószám: HU23493474

Kik az Érintettek?
Érintett  minden,  bármely  meghatározott,  személyes  adat  alapján  azonosított
vagy – akár közvetve is – azonosítható természetes személy, akinek adatait az
Adatkezelő  kezeli.  Jelen  tájékoztató  kapcsán  Érintett  minden  természetes

http://drszekelyandras.hu/
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személy,  aki  weblapomat  meglátogatja,  azon  keresztül  a  kapcsolatot  velem
felveszi.

Miért és mennyi ideig kezelem az Ön adatait? 
I. Egyszeri információkérés
Az információkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez
az adatokat Ön szolgáltatja részemre, amikor hozzám a kapcsolatfelvételi űrlapon
információkérés tartalmú megkeresést intéz. A kérése teljesítése során kizárólag
akkor  kérhetek  többletadatokat,  ha  a  kért  információ  szolgáltatásához  az  Ön
pontosabb beazonosítása szükséges. 

Egyszeri információkérés során Ön akkor lesz Érintett, ha Ön tőlem információt
kér a személyes adatainak megadása mellett. 

Az egyszeri információkérés során kezelt személyes adatok

adat megnevezése adatkezelés célja
név az Ön azonosítása annak érdekében, 

hogy Önnek a megfelelő információt 
tudjam nyújtani és Önnel a 
kapcsolatot tudjam tartani

e-mail cím az Önnel történő kapcsolattartás az 
információ nyújtása során

az Ön által feltett kérdés tartalma 
(üzenet)

válaszadás

Amennyiben az Ön által feltett kérdés üzleti titkot érint, és a fenti adatokból
nem derül ki, hogy Önnek van-e jogosultsága ezen információ megismerésére,
úgy  Öntől  további  azonosítót  kérhetek  (megbízólevél  számát,  tartalmát,
meghatalmazást, egyéb személyes adatokat). Az adatkérést minden esetben
megindokolom.  A  többletadatok  megadása  szintén  az  Ön  önkéntes
hozzájárulásán alapul, annak elmaradása esetén azonban az információkérés
teljesítése során olyan tartalmú nyilatkozatot  bocsátok ki,  amely szerint az
érdemi  válaszadás  nem  valósulhat  meg,  és  amelyben  az  adatszolgáltatás
megtagadásának jogszabályi alapjait rögzítem.

Ezeket  az  adatokat  adatkezelőként  kizárólag  a  cél  megvalósulásáig  kezelem,
azaz azokat törlöm, amint a kérdése az Ön számára megnyugtató módon, teljes
körűen megválaszolásra került, vagy amennyiben erre nem kerül sor, úgy akkor,
amikor kibocsátom az adatszolgáltatást  megtagadó,  jogszabály megjelölésével
megfelelően alátámasztott nyilatkozatot. 

Adattovábbítás az egyszeri információkérés kapcsán nem történik. 

Az  Ön  adataihoz  egyszeri  információkérés  során  kizárólag  nekem  van
hozzáférésem. 

II. Ajánlatkérés
Az ajánlatkérés során az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul. Ehhez az
adatokat  Ön  szolgáltatja  részünkre,  amikor  hozzám  valamely  szolgáltatásom
kapcsán ajánlatkéréssel fordul.  A hozzájárulást Ön már abban az esetben
megadja,  amikor  az  ajánlatkérő  üzenetet  elküldi. Amennyiben  az
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ajánlatkérés az Ön egészségügyi adatait is tartalmazza, úgy ezen hozzájárulás
kiterjed azok célnak megfelelő kezelésére is. 

Ajánlatkérés  során  Ön akkor  lesz  Érintett,  ha  természetes  személyként  tőlem
bármely szolgáltatásom kapcsán ajánlatot kér, és ennek során személyes adatait
megadja. 

Adatkezelőként az alábbi adatokat kezelem ajánlatkérés során: 

adat megnevezése adatkezelés célja
név az Ön azonosítása annak érdekében, 

hogy Önnek a megfelelő ajánlatot 
tudjam nyújtani és Önnel a 
kapcsolatot tudjam tartani

e-mail cím az Önnel történő kapcsolattartás az 
ajánlattétel során

az Ön által feltett kérdés tartalma válaszadás
az Ön által megjelölt ajánlatkérés ajánlatadás
az Ön által megjelölt teljesítési 
határidő

ajánlatadás

az Ön által megjelölt speciális igények ajánlatadás
 

Ezeket  az  adatokat  Adatkezelőként  kizárólag  az  ajánlat  érvényességi  idejének
lejártáig kezelem, azaz azokat  törlöm teljes körűen az általam tett  ajánlatban
szereplő határidőt követő munkanapon. 

Adattovábbítás ajánlatkérés során nem történik. 

Az Ön adataihoz ajánlatkérés során kizárólag nekem van hozzáférésem. 

III. Számlázás
Vállalkozóként  a  tevékenységemet  a  hatályos  magyar  és  európai  uniós
jogszabályok  keretei  között  végzi,  erre  figyelemmel  a  szolgáltatásnyújtás
kapcsán számlát állítok ki, amelynek kiállítása, és így az Ön adatai kezelésének
jogalapja az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. §.

Számlázás során Ön akkor lesz Érintett, ha a számla az Ön nevére, vagy olyan
cég nevére szól, amely cég neve az Ön nevét tartalmazza. 

Adatkezelőként az alábbi adatokat kezelem számlázás során: 

adat megnevezése adatkezelés célja
Számlázási név számla kiállítása
Számlázási cím számla kiállítása
Elvégzett szolgáltatás
megnevezése

számla kiállítása

Elvégzett 
szolgáltatás(ok) 
száma

számla kiállítása

Elvégzett szolgáltatás
egységára, teljes 
vételára

számla kiállítása
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Ezeket  az  adatokat  Adatkezelőként  a  Katv.  rendelkezésének  megfelelő  őrzési
határidőig, azaz a számla esedékességétől számított 5 évig tárolom. 

A számlákban szereplő adatok továbbításra kerülnek a társaságunk könyvelését
végző adatfeldolgozó részére. Az adattovábbítás jogalapja: a könyvelővel kötött
szerződés. 

Az adatfeldolgozó az általam továbbított adatokat a tárgyévi bevallások 
elkészítéséig őrzi. 

A  számlázás  érdekében  megadott  adataihoz  rajtam  kívül  a  vállalkozásom
könyvelését végző könyvelő, valamint egy esetleges hatósági ellenőrzés során az
ellenőrző hatóság megbízólevéllel igazolt képviselője fér hozzá. 

IV. Cookie-k adatkezelése
Honlapomon a Google Analitycs által biztosított cookie-kat alkalmazom, amelyek 
adatkezelését az alábbi linken találja: 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008

Az Analitycs rendszerében IP névtelenítést alkalmazunk. 

Kezelem-e máshogy az Ön adatait? 
Az Ön adatait kizárólag a fent meghatározott célokkal kezelem, azokat harmadik
fél részére – ha a jelen tájékoztatóban nem jeleztem külön – nem továbbítom. 

Ez  alól  kivételt  képez  az  az  eset,  ha  nyomozó  hatóság,  bíróság,  ügyész,
szabálysértési  hatóság,  közigazgatási  hatóság,  egyéb  hatóság  jogszabály
felhatalmazása alapján keres meg.  Ebben az  esetben az  Ön adatait  kizárólag
abban a körben és mértékben továbbítom, amelyre a hatóság pontos céllal és az
adatok  körének  pontos  megjelölésével  megküldött  megkeresése  kiterjed,  és
amely a hatóság feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges. 

Ha Önnel, vagy az Ön által képviselt gazdasági társasággal szerződést kötünk,
úgy egy olyan tartalmú partneri adatkezelési tájékoztatót biztosítok az Ön, illetve
az  Ön  által  képviselt  gazdasági  társaság  részére,  amely  a  szerződéssel
összefüggő adatkezelésről tájékoztat. 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=hu&ref_topic=1008008
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Hogyan és hol tárolom az Ön adatait?
A személyes adatok kezelése során az informatikai és egyéb tárgyi eszközöket
úgy választom meg és üzemeltetem, hogy 

a) az arra feljogosítottak számára az adat hozzáférhető legyen, 
b) az adatok hitelessége biztosított legyen, 
c) az adatok változatlansága, avagy módosításának időpontja, oka igazolható

legyen, 
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen az adat, 
e) az arra jogosultak az adatot tudják pontosítani, helyesbíteni, 
f) az  adatkezelés  minden  pontján  elszámoltatható,  jogossága  igazolható

legyen. 

Informatikai rendszerem védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés,
szabotázs,  vandalizmus,  tűz-  és  vízkárok,  a  számítógépes  kártevők,  a
számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. 

A honlapom meglátogatásáról adatokat Önről – a Google Analitycs által rögzített,
névtelen  adatokon  túlmenően –  nem tárolok.  A  kapcsolatfelvételi  űrlap  SMTP
szervere a saját e-mail fiókom, amely kapcsán az azon megadott üzenetek az én
e-mail fiókomban tárolódnak. 
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Milyen jogok illetik meg Önt? 
1. Tájékoztatáshoz való jog

E  jog  gyakorlása  esetén  kérelmezheti  az  Önre  vonatkozó  személyes
adatokhoz való hozzáférést. Ennek körében tájékoztatást kérhet tőlem arra
vonatkozóan, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen céllal, mennyi
ideig kezelem, ezen adatokhoz hogy jutottam hozzá, illetve ezen adatokat
kinek, mikor, milyen céllal és milyen jogalappal továbbítottam, illetve hogy
kinek, mikor és milyen jogalappal biztosítottam hozzáférést. 

2. Helyesbítéshez való jog
E  jog  gyakorlása  esetén  Ön  kérelmezheti  a  fenti  adatok  helyesbítését,
pontosítását, amennyiben azokban eltérést tapasztal. A fenti adatokat az
Ön  kérésének  megfelelően  3  munkanapon  belül  vagyok  köteles
helyesbíteni. 

Például: Ha értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe megváltozott,
Ön  kérheti,  hogy  Adatkezelőként  az  új  adatot  vezessem  át  a
nyilvántartásomban. 

Adatait – amennyiben azokban hiányosságot tapasztal – kiegészítheti. Az
egyes adatkezelések során azonban a fenti adatokon túlmenően további
adatokra  nincs  szükség,  így  azokat  Adatkezelőként  meghatározott  cél
nélkül kezelném. Amennyiben e-mail címből újat kíván megadni és a régit
nem szeretné töröltetni, úgy kérem, jelölje meg, hogy a két elérhetőségi
adat (a régi és az új) közül Ön melyiket tekinti elsődlegesnek! 

3. Törléshez, elfeledtetéshez való jog
E jog gyakorlása  esetén Ön kérheti  tőlem mindazon adatainak  törlését,
amelyeket  Adatkezelőként  az  Ön  hozzájárulása  alapján  kezelek,  és
hatályos  jogszabály  nem  írja  elő  meghatározott  időtartamig  az  őrzési
kötelezettségét. 

Kérheti  továbbá  azt  is,  hogy  amennyiben  az  adatot  harmadik  személy
részére  továbbítottam,  és  ezen  adattovábbításra  nem  jogszabályi
kötelezettség teljesítése érdekében került sor, úgy a címzettnél az adata
törlését kezdeményezzem. 

4. Adatkezelés korlátozásának joga (zároláshoz való jog)
Ha  Ön  a  személyes  adat  pontosságát  vitatja,  úgy  arra  az  időtartamra
korlátozhatja  az  adatkezelést,  amíg  meg  nem  győződöm  az  adat
pontosságáról, és azt szükség esetén helyesbítem. 

Szintén  kérheti  az  adatai  kezelésének  meghatározott  cél(ok)  szerinti
korlátozását abban az esetben, ha az adatkezelés jogellenes, azonban Ön
mégsem  kéri  azok  törlését.  Az  adatai  ebben  az  esetben  az  Ön  által
megjelölt  célra  nem  használhatók  mindaddig,  amíg  ezzel  ellentétes
nyilatkozatot nem tesz. 

Például  ha  megbízási  szerződés  kötése  érdekében  bocsátotta
rendelkezésemre adatait,  azonban a szerződés mégsem jött létre,
így  az  adatkezelés  célja  nem  valósult  meg,  az  adatkezelés
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jogellenessé  válhat.  Azonban ha Ön úgy nyilatkozik,  hogy adatait
nem kéri törölni, úgy az Adatkezelő nyilvántartásában azok továbbra
is  szerepelnek,  ha  Ön  legközelebb  egy  újabb  megbízás  kapcsán
keres meg, és erre a célra történő adatkezeléssel külön felhatalmaz,
az  adatait  már  nem  kell  újra  teljes  körűen  rendelkezésemre
bocsátania,  elegendő  pusztán  azokat,  amelyek  az  Önről  tárolt
adatok között  nem szerepelnek, de a feladat  ellátásához feltétlen
szükségesek. 

Szintén kérheti az adatai kezelésének korlátozását abban az esetben, ha
már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
úgy  dönt,  hogy  azok  tovább  kezelését  jogi  igények  előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez,  védelméhez  kéri.  Ez  esetben  a  korlátozó  nyilatkozat
megtétele  mellett  kérjük,  hogy  az  adatok  további  kezeléséhez  történő
hozzájárulást rögzítő nyilatkozatát is tegye meg! 

Ha Ön úgy érzi,  hogy adatai  kezelésével  a  jogos érdekei  sérülnek,  úgy
tiltakozásával  korlátozhatja  az  adatkezelést  arra  az  időtartamra,  amíg
megállapításra  nem  kerül,  hogy  az  adatai  kezelésének  célja,  illetve  az
adatai  kezelésének  jogos  indokai  elsőbbséget  élveznek-e  az  Ön  jogos
érdekeivel szemben. 

A  korlátozás  időtartama  alatt  a  zárolt  személyes  adatokat  kizárólag
tárolhatom,  illetve  az  Ön  hozzájárulásával,  vagy  jogi  igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve fontos közérdekből
kezelhetem. 

Például:  amennyiben  Önnel  szemben  közvetlen  követelésem
keletkezne,  úgy  ennek  hatósági,  bírósági  úton  történő
érvényesítéséhez adatait felhasználhatom. 

5. Tiltakozás joga
Ön  jogosult  arra,  hogy  –  hacsak  jogszabály  a  korábban  hozzájárulása
alapján megadott adatai tekintetében őrzési, kezelési kötelezettséget nem
ír  elő  –  a  saját  helyzetével  kapcsolatos  okokból  bármikor  tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen.

A személyes adatokat közvetlen üzletszerzés érdekében nem használom,
profilalkotást  nem  végzek.  Tudományos  vagy  történelmi  kutatási  céllal
adatot nem kezelek. 

Adatkezelőként a Google Analytics által rögzített adatokat statisztikai céllal
kezelem.  Tekintettel  arra,  hogy  ezen  adatok  anonim  módon  kerülnek
rögzítésre, azok Önhöz nem rendelhetők, azokból Ön nem azonosítható be,
így  nem  minősülnek  személyes  adatnak  a  GDPR  meghatározása
értelmében. 

6. A hozzám benyújtható panasz joga
Amennyiben  Ön  felém  tájékoztatás,  helyesbítés,  korlátozás  vagy  törlés
iránti  kérelmet  terjesztett  elő,  avagy  tiltakozott  az  adatkezelés  ellen,
azonban kérelmét nem teljesítettem, Ön jogosult panaszt benyújtani.  
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A  hozzám  érkező,  az  adatkezelő  adatkezelésével  összefüggő  panaszt
legkésőbb  8  napon belül  kivizsgálom,  és  a  vizsgálat  eredményéről  Önt
tájékoztatom. 

7. Hatósághoz fordulás joga
Ön  az  adatkezelésem  kifogásolhatósága  esetén  jogosult  a  Nemzeti
Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatósághoz  fordulni.  A  Hatóság
elérhetősége: 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 1 3911400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: http://naih.hu

8. Bírósághoz fordulás joga
Amennyiben úgy érzi, hogy adatai kezelésével megsértettem az Ön jogait,
és  sérelmét  bírósági  úton  kívánja  érvényesíteni,  úgy  Önt  megilleti  a
bírósághoz  fordulás  joga.  Ezen  túlmenően  Ön  az  adatvédelmi  hatóság
határozata  ellen  a  közigazgatási  eljárás  általános  szabályai  szerint
jogorvoslattal  élhet  akként,  hogy  az  illetékességgel  és  hatáskörrel  bíró
közigazgatási és munkaügyi bíróság előtt keresetet terjeszt elő. 

Debrecen, 2019. január 16. napján 

Dr. Székely András e.v.
adatkezelő
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