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A DATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
B EVEZETÉS
Jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Csináljuk+ Hugyecz Ádám e. v. (továbbiakban
Szolgáltató) által működtetett https://csinaljukmeg.eu domain néven és aldomain helyeken elérhető
honlapok (továbbiakban Honlap) és szolgáltatások (továbbiakban Szolgáltatások) keretében végzett,
személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok leírását, valamint az adatvédelemre illetve az
adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatást.
A Szolgáltató elsősorban magánszemélyek, gazdasági tevékenységet folytató magánszemélyek és
vállalkozások számára nyújt webfejlesztési, hoszting, marketinge s, vezetési tanácsadó és tervezési
szolgáltatást, amelynek keretében elkerülhetetlen, hogy a természetes személyek adatait is kezelje, vagy
feldolgozza. Az egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő magánszemélyek az adatvédelmi szabályok
szempontjából magánszemélynek minősülnek így gazdasági tevékenységük keretében is az adataik
kezelése személyes adatkezelésnek minősül.

A Z A DATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA
Az Adatkezelő - egyben a Szolgáltató és üzemeltető - adatai:










Adatkezelő neve: Hugyecz Ádám e. v.
Adatkezelő email címe: adam@csinaljukmeg.eu
Adatkezelő telefonszáma: +36 30 275 1810
Adatkezelő által kezelt honlapok: https://csinaljukmeg.eu
Adatkezelő székhelye: 2610 Nőtincs, Rózsa utca 15.
Adatkezelő adószáma: 69197541-1-32
Közösségi adószáma: HU69197541
Egyéni vállalkozó nyilvántartási szám: 52838480
Bankszámlaszám: 11742094-26991218

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő
kijelölésére.
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A Z A DATFELDOLGOZÓK MEGHATÁROZÁSA
A Szolgáltatás igénybevétele és a számlázás során a következő adatfeldolgozókkal dolgozunk:

Adatbázis tárhely, domain szolgáltatások

Online fizetési lehetőségek biztosítása.

Magyar Hosting Kft.

OTP Mobil Szolgáltató Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Képviselő neve: Benyó Péter ügyvezető

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-174466

+36 1 700 2323

Adószám: 24386106-2-43

info@mhosting.hu

+36 1 3666 611
ugyfelszolgalat@simple.hu

Számlák, díjbekérők és fizetési emlékeztetők
kiküldése a szamlazz.hu oldalon keresztül.
KBOSS.hu Kft. (szamlazz.hu)
1031 Budapest, Záhony utca 7/c.

Hírlevelek és automatikus válaszlevelek küldése
The Rocket Science Group, LLC
(MailChimp)

Képviselő neve: Stygár-Joó János
ügyvezető

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000,
Atlanta, GA 30308

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

The United States

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzékszám: EU 826 477 914

+36 30 354 4789
info@szamlazz.hu
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A Z ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT CÉLJA
A Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak
tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan
kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.
Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy Szolgáltató által
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse.
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. Az adatok kezelésével összefüggésben Adatkezel ő ezúton
tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése
körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és
lehetőségeiről.
Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infot örvény.”), valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú GDPR Rendeletének („Rendelet”).
Az adatközlés minden esetben önkéntes, a Megrendelő nem köteles megadni személyes adatait, azonban
azok hiányában nem tudja megrendelni a Szolgáltató álta l nyújtott szolgáltatásokat.

A DATBIZTONSÁG
A kötelező adatkezelés körében az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok
kezelésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok
körére vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a megadott
adatok valódiságáért nem vállal felelősséget.
A személyes adatokban történő változást, helyesbítést vagy törlési igényt az Adatkezel ő részére küldött
levélben (adam@csinaljukmeg.eu) kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás)
alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
Az Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott személyes adatok
biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
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F OGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely m űvelet vagy a
műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása,
tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználás a, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése,
továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.
Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló
és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező
cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Felhasználó: az a természetes személy, aki felkeresi és böngészi a honlapot, a Szolgáltatásokkal
kapcsolatban érdeklődik, és ennek keretében megadja személyes adatait.
Megrendelő: Felhasználó: az a természetes személy, vállalkozás vagy egyéb jogi forma, aki világosan
kifejezi szándékát valamely szolgáltatás igénybe vételére és a sikeres teljesítés érdekében megadja
személyes adatait.
Sütik (cookie): egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld
a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket maga a webszerver hozza létre a
böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra,
ahonnan a Felhasználó ezeket bármikor törölheti.
Az adatkezelés jogi alapja: a hazánkban érvényes jogi szabályozás, az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 számú rendelete (GDPR rendelet)
Az adatkezelés időtartama: ezen időtartam után a tárolt személyes adatok törlésre kerülnek. A Felhasználó
bármikor kérheti adatai törlését, azonban jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében a jogszabály
a mérvadó.
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A F ELHASZNÁLÓK JOGAI
A Felhasználók jogairól szóló részletes tájékoztatót az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
számú rendelete tartalmazza.
Az Felhasználók jogai felsorolva a következők:
















Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és a Felhasználó joggyakorlásának el ősegítése
Előzetes tájékozódáshoz való jog
A Felhasználó hozzáférési joga
A helyesbítéshez való jog
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatk ezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az adathordozhatósághoz való jog
A tiltakozáshoz való jog
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Korlátozások
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensr ől
A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog

J OGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
Jogérvényesítés és jogorvoslati kérdések esetében a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf.: 5
Telefon: +36-1-391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
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A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
T ECHNIKAI ADATOK
A Honlap használata során Adatkezelő technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az
általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok
naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a korábban vagy a felhasználás során
megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználó nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra,
és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogat ás idejét és időtartamát. A Felhasználó
személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni, a Honlap látogatóinak számítógépét a
rendszer úgynevezett sütikkel (cookie) azonosítja, amelyek a Felhasználó által törölhet ők.
A technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, a szolgáltatások
fejlesztése valamint statisztikai célokra használja fel.
Az Üzemeltető a honlap működtetése során nem engedélyezi a felhasználók általi regisztrálást, így
regisztrált személyes adatait nem kezeli.

T ÁJÉKOZTATÁS ÉS ÁRAJÁNLAT
A szolgáltatásokról tájékozódni vagy árajánlatot kérni a Felhasználó telefonon, emailen keresztül vagy a
honlapon található űrlap elküldésével tud.
A Felhasználó beleegyezésével megadott adatkezelés célja: kérdések megválaszolása, részletes
tájékoztatás, egyéni árajánlat nyújtása.
A tájékoztatás során a Felhasználó az alábbi személyes adatokat adhatja meg: név, cégnév, telefonszám,
email cím, honlapcím, lakcím, székhely, egyéni vállalkozó regisztrációs szám, cégjegyzékszám, adószám.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama: a tájékoztatás után 90 nap vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
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S ZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE

ÉS TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett technikai adatokat, valamint a megrendelés
során a teljesíthetőség érdekében a Megrendelő által megadott adatokat kezeli. A Megrendelő a rendelés
feladása során nem kötelező jelleggel további adatokat (megjegyzéseket) is megadhat, amennyiben az a
Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás, termékértékesítés teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.
Az adatkezelés célja: szolgáltatás megrendelése, szolgáltatás előfizetése, teljesítés dokumentálása, a
szolgáltatás teljesítése, a Megrendelő tájékoztatása, a szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető
küldése, számla kiállítása.
A Szolgáltatás során a Megrendelő az alábbi személyes adatokat adhatja meg: név, felhasználónév, cégnév,
telefonszám, email cím, honlapcím, közösségi fiókok felhasználónevei, lakcím, székhely, egyéni vállalkozó
regisztrációs szám, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és önkéntes adatszolgáltatás valamint a Megrendelő
által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges, illetve jogszabályi előírás (számviteli törvény).
Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, egyebekben a
szolgáltatás befejezése után 5 év vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

M ARKETINGTEVÉKENYSÉG
A Felhasználók a Honlapon vagy online kommunikációs csatornákon keresztül egyértelm űen kifejezhetik
szándékukat a marketinges csatornákra való önkéntes feliratkozásra.
Az adatkezelés célja: a szándékukat egyértelműen jelző, önkéntesesen feliratkozó Felhasználók számára
aktuális promóciókat, DM leveleket, hírleveleket, nyereményjátékokat és egyéb közvetlen üzletszerzési
illetve marketing célú megkereséseket indítunk.
A kampányok során felhasználható adatokhoz a Felhasználó az alábbi személyes adatokat adhatja meg:
név, felhasználónév, születési dátum, közösségi fiókok felhasználónevei, email cím, érdekl ődési kör.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és önkéntes adatszolgáltatás.
Az adatkezelés időtartama: az adott promóciós kampány vége után 90 nap vagy az érintett
hozzájárulásának visszavonásáig.
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K ÖZÖSSÉGI
A Honlaphoz tartozó Blog és egyéb közösségi felületeken történő kommunikáció során megismert adatok,
bejegyzések és beszélgetések.
Az adatkezelés célja: a Honlap felhasználói élményének növelése, szakért ői közösség létrehozása és
fenntartása, minőségi tartalmak készítése és ezáltal termékek és szolgáltatások fejlesztése.
A közösségi felületek használatához a Felhasználó az alábbi személyes adatokat adhatja meg: név,
becenév, felhasználónév, születési dátum, közösségi fiókok felhasználónevei, email c ím, IP cím, avatar kép.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása és önkéntes adatszolgáltatás.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
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T ÁJÉKOZTATÓ A SÜTIK ALKALMAZÁSÁRÓL
Honlapunkon a felhasználói élmény javítása és szolgáltatásaink fejlesztése érdekében sütiket (cookie)
alkalmazunk. A sütik kisméretű adatfájlok, amelyek egy honlap felkeresésekor kerülnek a látogató által
használt eszközre. Amikor ismét felkeresi az oldalt a sütinek köszönhet ően a honlap felismeri a látogató
böngészőjét ezáltal segítve a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését.
A sütik tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek
között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait,
felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor. A sütik általánosságban
megkönnyítik a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes
élményt nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltet ője
részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott
szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A honlapon felhasznált sütik nem alkalmasak a felhasználó azonosítására.

A SÜTIK TÍPUSAI
Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan
alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való
hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.
A funkcionális sütik a Felhasználó preferenciáit tartalmazzák, úgymint nyelvi beállítások vagy a honlap
megjelenésének módja. Elfogadásuk a felhasználói élmény magas szintű biztosítása miatt erősen javasolt.
Statisztikai sütik anonim módon biztosítják a Szolgáltató számára olyan adatok gy űjtését, mint például a
Felhasználó nyelvi beállításai. Ezekből hosszú távon a szolgáltatás sikerességét növelő következtetéseket
tud levonni és ezeket felhasználni mind a Felhasználó, mind a Szolgáltató érdekében. A Felhasználó
személyének azonosítása nem lehetséges.
A marketing célú sütik célja a releváns, a Felhasználó számára értékes marketingtartalmak célzott
megjelenítése, amelyek segítségével könnyebben megtalálják az általuk keresett tartalmakat. A
Felhasználó személyének azonosítása továbbra sem lehetséges.

Csináljuk+
+36 30 275 1810
kapcsolat@csinaljukmeg.eu

A H ONLAP AZ ALÁBBI SÜTIKET HASZNÁLJA A HATÉKONY MŰKÖDÉSHEZ
Google Analytics - anonim statisztikai adatokat biztosít a felhasználói viselkedésről, ami alapján célzottan
tudjuk fejleszteni szolgáltatásainkat és új közönséget megszólítani.
Facebook - Honlapunkat és a blogbejegyzéseket könnyen és gyorsan megoszthatja hasonló érdekl ődésű
ismerőseivel. A remarketing kód felhasználásával a Szolgáltató különféle promóciókat jeleníthet meg.
Whatsapp - Honlapunkat és a blogbejegyzéseket könnyen és gyorsan megoszthatja hasonló érdekl ődésű
ismerőseivel Whatsappon keresztül is.
Google Adwords - A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja, amelyek segítségével
az oldal elhagyása után is releváns tartalmakat tudunk a felhasználónak megjeleníteni.
Cookiebot - A sütik elfogadását és beállításait kezelő süti.
A már elfogadott sütiket a honlapon az alábbi linken tudják megváltoztatni: Sütik megváltoztatása

A sütiket a felhasználó bármikor törölheti saját számítógépéről és le is tilthatják azok fogadását, azonban
ez számos fontos funkció csökkentett hatékonyságát vagy leállását eredményezheti.
A legelterjedtebb böngészők süti beállításairól az alább tájékozódhat:
Google Chrome: Google Chrome Sütik Kezelése
Firefox: Mozilla Firefox Sütik Kezelése
Microsoft Edge: Microsoft Edge Sütik Kezelése
Microsoft Internet Explorer 11: Internet Explorer 11 Sütik Kezelése
Safari: Safari Sütik Kezelése

Csináljuk+
Honlap - Marketing - Pályázat
“A kisvállalkozások legfőbb társa”

K ÖZÖSSÉGI IRÁNYELVEK
A Szolgáltató a nyújtott szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése és a hasonló érdeklődésű személyekkel
való szakmai diskurzus létesítésére harmadik fél által fenntartott közösségi oldalakat tart fenn. (Facebook,
Wordpress Blog)
A Szolgáltató által kezelt közösségi portálokon a látogatók által közzétett személyes adatokat a
Szolgáltató nem kezeli, ezekre az adott portál Adatvédelmi Nyilatkozata érvényes.
Jogellenes, vagy sértő tartalom publikálása esetén a Társaság előzetes értesítés nélkül kizárhatja az
érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
A Szolgáltató nem felel a felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért.
A Szolgáltató nem felel semmilyen, a közösségi platform működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a
rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

E GYÉB RENDELKEZÉSEK
A Honlap megfelelő használatának és a szolgáltatások igénybevételének a feltétele, hogy a személyes
adatok, személyazonosító adatok és a személyazonosításra nem alkalmas adatokra vonatkozó, jelen
Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat a felhasználó elfogadja.
A Szolgáltatásokat csak 18. életévüket betöltött, nagykorú személyek vehetik igénybe.
A Tájékoztató szövegének felhasználása csak az Üzemeltető engedélyével történhet.

A T ÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA
Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató módosításig vagy visszavonásig érvényes.
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor
módosítsa. A Honlap további használatával a Felhasználó tudomásul veszi a megváltozott adatkezelési
szabályokat.
Jelen Adatkezelési tájékoztató és szabályzat hatályos verzióját megtalálhatja a Honlap oldalainak
láblécében valamint a Csináljuk+ Adatvédelmi Tájékoztató linken.

Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató hatályba lépésének dátuma:
2018. szeptember 07.

