
	

Adatvédelmi tájékoztató, 
amelynek keretében tájékoztatni szeretném a Nekünk Bevált blog látogatóit és 
felhasználóit az általuk megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó 
információkról. 
 

I. ADATKEZELŐ 

 név:     Fekete Imola 

 e-mail elérhetőség:   nekunkbevalt@gmail.com 

 telefonos elérhetőség:   +36 30 98 98 912 

 elektonikus cím:   www.nekunkbevalt.hu 

 

Az oldalon nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi 
tisztviselő alkalmazását, annak elérhetőségéről való tájékoztatást. 

 

II. A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA,  

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

 

1. Hírlevélküldés 

Időről időre igyekszem tájékoztatni a hírlevélre feliratkozott olvasóimat a blog 
életéről, hírekről, legfrissebb bejegyzésekről. A hírlevélküldés céljából bekért 
személyes adatok – vezetéknév, keresztnév, e-mail cím –  kezelésének jogalapját az 
ökéntes hozzájárulás biztosítja, amelyet az alábbi felületeken történt hozzájárulást 
követően történhet: 

• A blog weboldalán elhelyezett feliratkoztató boxban, 

• és a blog Facebook-oldalán beágyazott feliratkoztatási sablonon keresztül 

 

A megadott személyes adatokat leiratkozásig kezelem. 

Az érintett bármikor visszavonhatja a hozzájárulását a hírlevelek alján elhelyezett 
„Leiratkozom” szóra kattinva, vagy a nekunkbevalt@gmail.com címre küldött 
egyszerű szöveges üzenetben.   

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) pont, 
valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 
szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdésével összhangban 
adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás, a kérhető adatok: név és e-mail cím.  
 



	

2. Kapcsolatfelvétel 

Közvetlen üzenetküldésre egy kapcsolattartási űrlap kitöltését követően van 
lehetőség, a blog honlapján. Az itt megadott név és e-mail cím kezelésének jogalapját 
az ökéntes hozzájárulás biztosítja.  

Az üzenetek maximum egy évig kerülnek tárolásra. Harmadik félnek nem kerülnek 
átadásra.  

Az érintett bármikor visszavonhatja a nekunkbevalt@gmail.com címre küldött 
egyszerű szöveges üzenetben.  

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.   

 

3. Hozzászólási lehetőség 

A weboldalon lehetőség van a hozzászólásra a blogbejegyzések alatt elhelyezett űrlap 
kitöltését követően. Ezáltal válnak kiszűrhetővé a spame-ek illetve robotok.  

Hozzájárulás alapján, visszavonásig kezelem az alábbi adatokat: 

• Avatar, név (nicknév) 
• e–mail cím 
• IP cím 

A hozzájárulás bármikor visszavonható a nekunkbevalt@gmail.com e-mail címre 
küldött e-mailben, melyet követően töröljük a hozzászólást és a hozzákapcsolódóan, 
automatikusan mentett adatokat is.  

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.  

 

 

4. Online közösségi oldalakon való részvétel 

A blog online felületein – Facebook, Instagram, Messenger – történő 
kapcsolatfelvétel esetén részemről nem történik személyes adatgyűjtés és -tárolás. 
Kizárólag az érintett nyilvános adatlapján megadott személyes adatokat van 
jogosultságom látni, az érintett hozzájárulása alapján.  

A blog Facebook és Instagram oldalán lehetőség van a hozzájárulás visszavonására 
az „Unfollow” gombra kattintva. A saját hozzászólások bármikor törölhetőek.  

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.   



	

 

5. Elektronikus levél 

Az e-mailben érkezett levélből a küldő nevén és e-mail címén túl megismerhetem a 
küldő további személyes adatait, amennyiben az üzenetben azok megjelennek. 
Például foglalkozás, telefonszám, fénykép. Hozzájárulás alapján kezelem ezeket az 
adatokat, a kezdeményezésre való válaszlevél vagy telefonos beszélgetés céljából.  

Amennyiben megszűnik a kapcsolattartás, az éves rendes takarítás során törlésre 
kerülnek az adatok.  

A hozzájárulás visszavonható a nekunkbevalt@gmail.com e-mail címre küldött 
üzenetben. 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.  

 

 

6. Médiaajánlat 

Az ajánlatkéréshez, elfogadásához szükséges személyes adatokat – név, telefonszám, 
e-mail cím, munkahelyi cím, foglalkozás –, a szerződés megszűnéséig, a 
szerződéses jogalap szerint kezelem. A szerződéskötés feltétele ezen adatok 
rendelkezésre bocsájtása. 

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. b) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a szerződés.   

 

 

7. Szakmai partnerek 

Ha alkalomszerűen vagy hosszabb távon kapcsolatba kerülök azonos érdeklődésű 
bloggerekkel, szakemberekkel (továbbiakban: Parnerek), akkor a Partnerek adatait – 
név, telefonszám, e-mail cím – jogos érdek alapján, kapcsolattartás céljából 
kezelem.  

Az adatokat a kapcsolat fennállásáig őrzöm meg, vagy a nekunkbevalt@gmail.com 
e-mail címre küldött tiltakozás beérkezéséig. 

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. f) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a jogos érdek.  

 

 

 



	

8. Sütik (cookie) 

A honlap sütiket használ a jobb felhasználói élmény érdekében. A honlapra történő 
látogatás alkalmával erről figyelmeztetést kap a látogató – pop-up ablak –, és 
hozzájárulhat a süti futtatásához. Ezek a kis méretű fájlok az érintett gépéről bármikor 
törtölhetőek. 

Pl. a blog működéséhez szükséges, ún. munkamenet süti (PHPSESSID )  

 

A blogon Google Analytics, a Google Inc. webelemző szolgáltatása működik. Az 
alábbi plug-in telepítésével megakadályozható az érintett látogatási adatainak 
feldolgozása: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 

§ Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. a) 
pontjával összhangban adatkezelésem jogalapja a hozzájárulás.   

 

 

III. ADATFELDOLGOZÓK 

Az alábbi feladatokat adatfeldolgozók végzik el: 

• Tárhely szolgáltatás: Hozzáférés a honlap teljes tartalmához és a 
levelezőrendszerhez, a tároláson túl más műveletet a személyes adatokon nem 
végez 

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. 

1538 Budapest, Postafiók 510.  

adatvédelmi tájékoztató:          
 https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf  

 

• Hírlevélküldő szolgáltatás: Hozzáférés a hírlevélre feliratkozott természetes 
személyek listájához, a nevekhez és a-mail címekhez, a felületet biztosítja a 
szolgáltatáshoz, más adatkezelési műveletet a személyes adatokon nem végez. 

MailChimp,  

The Rocket Science Group, LLC,  

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

adatvédelmi tájékoztató: https://mailchimp.com/legal/privacy/ 

A hírlevélszolgáltatás igénybevételével együtt jár, hogy adattovábbítás történik 
harmadik ország felé. A kapcsolódó megfelelőségi határozat elérhető az alábbi 
linken:  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-
eu/eu-us-privacy-shield_en  

 



	

IV. TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL 
AZ ADATKEZELÉS TELJES IDŐTARTAMÁRA VONATKOZÓAN   

1. Hozzáférés a személyes adatokhoz  

Az érintett jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e. Ha igen, milyen jogalappal, milyen adatokat kezelek, 
kinek adom át, meddig tárolom. 

 

2. Helyesbítéshez való jog  

Az érintett írásbeli kérésére a személyes adatait módosíthatom, amennyiben elírás 
történt.  

 

3. Személyes adatok törléséhez való jog  

A hozzájárulás visszavonásakor a hozzájáruláson alapuló adatkezelést megszűntetem, 
a személyes adatokat törlöm. A jogos érdeken alapuló adatkezelésem ellen 
tiltakozásnak és megszűntetésnek helye van.  

 

4. Személyes adatok korlátozásához való jog  

Az érintett személyes adatainak korlátozását kérheti az alábbi esetekben: 

– ha nem kezelem pontosan a személyes adatait 

– ha jogalap nélkül kezelem 

– ha az érintettnek van rá szüksége pl. jogi igényeinek érvényesítéséhez  

 

5. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen  

Szakmai partnereim tiltakozással élhetnek adataik tárolása ellen. 

 

6. Adathordozhatóság  

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, úgy az érintett 
kérésre kiadhatóak az érintett általam tárolt adatai másik adatkezelőnek vagy az 
érintettnek.    

 

7. A felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga 

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság az illetékes  

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).   

 



	

 

Minden esetben a jogszerű adatkezelésre törekszem. Amennyiben meglátása szerint, 
vélhetően szabálytalan adatkezelés törént részemről, köszönettel veszem, ha az 
érintett jelzi a nekunkbevalt@gmail.com címen, hogy mielőbb pótolni tudjam az 
esetleges mulasztást! 

 

V. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatok. 

 

VI. BIZTONSÁG  

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány 
és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a 
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és 
súlyosságú kockázatot.  

 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lép hatályba.   

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban, mindenkire egyformán 
kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettem és irányadónak 
tekintem a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:  

1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. 
cikk és http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf   

2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény  

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=20
11.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny  

3. A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről 
(2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf   

4. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról 
(17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);   

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf   

5. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN 
WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) 

http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf 


