
Adatkezelési tájékoztató

https://bodyandsun.hu

Bevezetés

A  szolgáltató  /  adatkezelő  a  weboldal  működtetése  során,  valamint  a  virtuális
kapcsolatfelvétel  esetén  (e-mail)  az  érintettek  személyes  adatait  kezeli  abból  a
célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató  teljes  mértékben meg kíván felelni  a  személyes  adatok  kezelésére
vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez  az  adatkezelési  tájékoztató  a  természetes  személyek  személyes  adatai
védelméről  és az adatok szabad áramlásáról  az Európai  Parlament és a Tanács
(EU)  2016/679  rendelete  alapján  készült,  figyelemmel  a  2011.  évi  CXII.  törvény
tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév:  Body and Sun Stúdió

Szolgáltató címe: 1042 Budapest Petőfi utca 20. üzlet-2

Képviselő: Vincze Zsuzsanna e.v

Székhelye: 1162 Budapest Fürge utca 1.

Nyilvántartási szám (NAIH): 55144399

Adószám: 56494790-1-42
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Szolgáltató képviselőjének elérhetőségei:

Képviselő: Vincze Zsuzsanna e.v 

Levelezési cím: 1162 Budapest Fürge utca 1.

E-mail: kapcsolat@bodyandsun.hu

Telefon: 0670/772-4420

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a
személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös
figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését  jogszerűen és tisztességesen,  valamint  az érintett
számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott,  egyértelmű és  jogszerű  célból
történhet.

A személyes  adatok  kezelésének  célja  megfelelő  és  releváns  legyen,  és  csak a
szükséges mértékű lehet.

A  személyes  adatoknak  pontosnak  és  naprakésznek  kell  lenniük.  A  pontatlan
személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell  történnie, hogy az érintettek
azonosítását  csak  szükséges  ideig  tegye  lehetővé.  A  személyes  adatok  ennél
hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
történik.

A személyes adatok  kezelését  oly  módon kell  végezni,  hogy megfelelő  technikai
vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok
megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
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elvesztésével,  megsemmisítésével  vagy  károsodásával  szembeni  védelmet  is
ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre
vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Egészségügyi személyes adatok köre:
Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára
vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi
vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. 
Ide tartoznak az alábbiak:

 egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel;

 a  természetes  személy  egészségügyi  célokból  történő  egyéni  azonosítása
érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat;

 valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat
és  a  biológiai  mintákat  is  –  teszteléséből  vagy  vizsgálatából  származó
információk; 

 az  érintett  betegségével,  fogyatékosságával,  betegségkockázatával,
kórtörténetével,  klinikai  kezelésével  vagy  fiziológiai  vagy  orvosbiológiai
állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet
például  orvos  vagy  egyéb  egészségügyi  dolgozó,  kórház,  orvostechnikai
eszköz vagy diagnosztikai teszt.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során
a  Body  and  Sun  Stúdió  weboldalán  böngésző  személynek  többletszolgáltatást
nyújthasson. 
Body and Sun Stúdió fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor
módosítsa a képviselők (képviselő1, képviselő2) közreműködésével.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre:
 weboldalra látogatók, 

 online felületen email-en keresztül kapcsolatot létesítő érintett, 
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 a Body and Sun Stúdiót személyesen felkereső vendég, aki a Body Space-
Vacu Therm fitness gépét, az infraszaunát valamint a szoláriumokat igénybe
veszi,

 vendég részéről egyéb célból nyújtott személyes adat megadása.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése:
Az  adatkezelés  időtartama  mindig  a  konkrét  felhasználói  cél  függvénye,  de  az
adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az
adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a
kapcsolattartási  e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi
akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.
 
Az  adatok  megismerésére  jogosultak  az  adatkezelő  Body  and  Sun  Stúdió
képviselője: Vincze Zsuzsanna. 

Az  érintett  személy  kérelmezheti  az  adatkezelőtől  a  rá  vonatkozó  személyes
adatokhoz  való  hozzáférést,  azok  helyesbítését,  törlését  vagy  kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az
érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az  érintett  személy  bármely  időpontban  visszavonhatja  az  adatkezelési
hozzájárulását,  de  ez  nem  érinti  a  visszavonás  előtt  a  hozzájárulás  alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett  személy  élhet  a  felügyeleti  hatósághoz címzett  panasz benyújtásának
jogával.  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál
kezdeményezhető a vizsgálat. 
A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóságnál  (a  továbbiakban
Hatóság) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak
közvetlen  veszélye  fennáll.  Amennyiben  az  érintett  az  adatkezelő  meghozott
döntésével nem ért egyet, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal élhet
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11. 
Levelezési cím: 1373 Budapest, Postafiók 9. 
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás
elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. 
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Amennyiben az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem áll módjában
ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az azt megadó
személy felel. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az általuk megadott
személyes adatok naprakészségében segítsék a Body and Sun Stúdió-t, jelezzék az
adatok esetleges megváltozását.
 
Az  érintett  személy  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan
késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat.

Az  érintett  személy  jogosult  arra,  hogy  kérésére  az  adatkezelő  indokolatlan
késedelem  nélkül  törölje  a  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatokat,  az
adatkezelő  pedig  köteles  arra,  hogy  az  érintettre  vonatkozó  személyes  adatokat
indokolatlan  késedelem nélkül  törölje,  amennyiben  az  adatkezelésnek  nincs  más
jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető:

E-mail: kapcsolat@bodyandsun.hu
Telefon: 0670/772-4420
Levelezési cím: 1042 Budapest Petőfi utca 20 üzlet-2

Jogi igények

Az adatkezelés célja: 
A Body and Stúdió-val kapcsolatban álló természetes személyek (vendégek, vevők,)
személyes adatait kezeli a jogi igények érvényesítésével kapcsolatban. 
A károkozásból eredő követelések jogi érvényesítése:
Érintett: 
A Body and Sun Stúdió-val szerződéses kapcsolatban levő vagy a Body and Sun
Stúdió-nak kárt okozó személy. 
Adatkör: 
Név,  születési  hely,  idő,  anyja  neve,  egyéni  vállalkozó  nyilvántartási  szám,
telefonszám, e-mail cím, szerződés tartalma, károkozás esetén, a kárral kapcsolatos
adatok. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekén alapul. A személyes
adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a
Body and Sun Stúdió  rendelkezésére.  A Body and Sun Stúdió  nem kezel  olyan
személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. 
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A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 
A  szerződéskötés,  számlázás  és  fizetés  során  kezelt  adatokat  a  Body  and  Sun
Stúdió továbbítja a számlavezető bankjának, a könyvelő társaságnak, és a NAV-nak,
jogi  képviselőnek,  illetékes  bíróságnak,  MOKK-nak  (fizetési  meghagyás  esetén),
bírósági végrehajtónak. 

A személyes adatok tárolásának ideje: 
A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési
idő végéig.

Kapcsolattartás 

Az adatkezelés célja: 
A Body and Sun Stúdióval kapcsolatban álló természetes személy (vendégek, vevők,
üzleti partnerek) személyes adatait kezeli üzleti kapcsolattartás céljából. 

Érintett: 
A Body and Sun Stúdió-val üzleti kapcsolatban levő személy. 

Adatkör: 
Név (vezetéknév, keresztnév), telefonszám, email, üzleti partner esetén: beosztás. 

Az adatkezelés jogalapja: 
Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6.
cikk (1) bekezdés f) pontján alapul, az adatkezelő jogos érdekén alapul. 

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett
bocsátotta  a  Body  and  Sun  rendelkezésére.  A  Body  and  Sun  nem kezel  olyan
személyes adatokat, amelyeket nem az érintettől gyűjt. 

A személyes adatok tárolásának ideje: 
A szerződésből, károkozásból eredő jogi igények érvényesítésére irányadó elévülési
idő végéig.

Önálló adatkezelések: „Chat bot”

Az adatkezelés célja: 
A Body and Sun Stúdió weboldalának használatának a támogatása érdekében és a
Body  and  Sun  közösségi  oldalon  (Facebook  Messenger)  valamint  a  weboldalon
chatbot szolgáltatást üzemeltet az adatkezelő. A szolgáltatás igénybevétele során a
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weboldal  látogatói  a  feltett  kérdésekre  az  azokban fellelhető  kulcsszavak alapján
chat robot válaszol.
Érintett: A  Body  and  Sun  weboldalát  vagy  közösségi  oldalát  felkereső,  azon
böngésző felhasználó.

Adatkör:
 a  weboldal  látogatása  során  rögzített  adatok  (kapcsolatfelvételi

azonosítószáma, a szolgáltatás igénybevételének kezdő és záró időpontja)
 az  érintett  által  egyedileg  megadott,  előre  nem kategorizálható  személyes

adatok.

Felhívjuk az érintett figyelmét, hogy a chatbot használata során körültekintően járjon
el a személyes adatai megadása kapcsán!

Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

 A Társaság a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási 
célból személyes adatokat is kezelhet.

Az  adatkezelés  alapjául  az  érintett  személy  megfelelő  tájékoztatásán  alapuló
önkéntes  és  határozott  hozzájárulás  szolgál.  A  részletes  tájékoztatás  –  amely
kiterjed  az  adatkezelés  céljára,  jogalapjára  és  időtartamára  valamint  az  érintett
személy  jogaira  –  után  az  érintettet  figyelmeztetni  kell  az  adatkezelés  önkéntes
jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

 a Társaság tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése,  amely  jogszabályi
kötelezettségen alapul;

 a  Társasággal  megbízási  jogviszonyban  álló  személyek  adatkezelése
kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;

 a  Társasággal  üzleti  kapcsolatban  álló  más  szervezetek,  intézmények  és
vállalkozások  kapcsolattartói  adatai,  amelyek  természetes  személyek
elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

A  fentiek  szerinti  adatkezelés  egyrészről  jogszabályi  kötelezettségen  alapul,
másrészről  pedig  az  érintett  személy  kifejezetten  hozzájárult  adatai  kezeléséhez
(például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)

A szervezethez írásos formában eljuttatott  –  személyes adatokat  is  tartalmazó –
dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.)
esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után –
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további  felhasználásra  vonatkozó  hozzájárulás  hiányában  –  az  iratokat  meg  kell
semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy
irataiban  és  a  nyilvántartásokban  szerepelnek.  Ezen  adatok  kezelése  a  kezelés
alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

Az  ügyviteli  és  nyilvántartási  célból  történő  adatkezelést  –  annak  biztosítása
érdekében,  hogy  a  személyes  adatok  tárolása  a  szükséges  időtartamra
korlátozódjon,  –  évente  felül  kell  vizsgálni,  a  pontatlan  személyes  adatokat
haladéktalanul törölni kell.
 
Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a
jogszabályoknak való megfelelést.

Adatbiztonság
 
Az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védeni  kell  különösen  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  nyilvántartásokban  elektronikusan  kezelt  adatállományok  védelme  érdekében
megfelelő  technikai  megoldással  biztosítani  kell,  hogy  a  nyilvántartásokban  tárolt
adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 
Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika
mindenkori  fejlettségére.  Több  lehetséges  adatkezelési  megoldás  közül  azt  kell
választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén: 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi  incidens  jellegét,  és  közölni  kell  az  adatvédelmi  tisztviselő  vagy  a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó (képviselő) nevét és elérhetőségeit;
ismertetni  kell  az  adatvédelmi  incidensből  eredő,  valószínűsíthető
következményeket;  ismertetni  kell  az  adatkezelő  által  az  adatvédelmi  incidens
orvoslására  tett  vagy  tervezett  intézkedéseket,  beleértve  adott  esetben  az
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adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos  következmények  enyhítését
célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott
végre,  és  ezeket  az  intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok
tekintetében  alkalmazták,  különösen  azokat  az  intézkedéseket  –  mint  például  a
titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem
jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
2.  az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további  intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas
kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
3.  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az
érintetteket  nyilvánosan  közzétett  információk  útján  kell  tájékoztatni,  vagy  olyan
hasonló  intézkedést  kell  hozni,  amely  biztosítja  az  érintettek  hasonlóan hatékony
tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette  az érintettet  az adatvédelmi incidensről,  a
felügyeleti  hatóság,  miután  mérlegelte,  hogy  az  adatvédelmi  incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

Adatvédelmi incidens bejelenthető online az alábbi felületen:
https://naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelent--rendszer.html 

Automatizált döntéshozatal és profilozás:

Az  adatkezelő  sem  automatizált  döntéshozatalt,  sem  profilozást  nem  végez
ügyfeleivel,  partnereivel  kapcsolatban.  Az  ügyfél-elégedettség  felmérése  során
birtokába  jutott  adatokat  kizárólag  statisztikai  és  üzletpolitikai  döntések
megalapozására, anonimizált formában jogos érdek alapján kezeli.

Sütik (cookie-k)

A  bodyandsun.hu weboldal használata esetében a Cookie-k kisméretű szöveges
fájlok,  amelyek egyedi  azonosítót  tartalmaznak,  amelyek a  számítógépén vagy a
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mobil  eszközében  tárolódnak,  így  az  Ön által  használt  eszköz  felismerhető  lesz,
amikor a weboldalt meglátogatja.

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén vagy
mobil eszközén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai
vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési
adatok  mentésével  javítják  a  felhasználói  élményt.  A  cookie-k  segítségével  a
weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie)
küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a
szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja:
A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a
szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: 
 a számítógép egyedi azonosítószám (IP-címe), időpont, beállítási adatok.

 a hozzáférés adatai, 

 a HTTP válaszkód,

 a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, 

 a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége, 

 a látogatás időpontja és hossza, 

 a megtekintett oldalak adatai 

 első bejelentkezés időpontja 

 bejelentkezések száma

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a „Beállítások” menüpontban
bármikor törölje a böngészőkből.

Az  adatok  megismerésére  jogosult  adatkezelő:  a  sütik  használatával  nem  kezel
személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.
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Közösségi oldal, Facebook

A közösségi  oldal egy  médiaeszköz,  ahol  az  üzenetet  közösségi  felhasználókon
keresztül  terjesztik.  A  közösségi  média  az  internetet  és  az  online  megjelenési
lehetőségeket  használja  annak  érdekében,  hogy  a  felhasználók
tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A  közösségi  média  az  internetes  alkalmazások  olyan  felülete,  amelyen  a
felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter,
Pinterest stb.

A  közösségi  média  megjelenési  formái  lehetnek  nyilvános  beszédek,  előadások,
bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A  közösségi  médiában  megjelent  információk  formái  lehetnek  fórumok,
blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt  adatok köre a személyes adatokon túl  lehet  a
felhasználó nyilvános profilképe is.
Honlapunkon  a  következő  közösségi  média  plug-ineket  használjuk:  Facebook.  A
beépülő  modulokat  a  közösségi  média  gombjai  segítségével  lehet  azonosítani,
amelyeket az adott közösségi médiahálózat szolgáltatójának logója jelöl.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja: a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás 
szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető 
szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető 
szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.
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Az adatgyűjtés és a plug-in-szolgáltató általi  adatgyűjtés céljával és terjedelmével
kapcsolatos  információk  a  szolgáltatók  vonatkozó  adatvédelmi  irányelveiben
találhatók, ahol  további  információkat talál  a jogaival  és a magánélet védelmének
lehetőségeivel kapcsolatban. 

Facebook  Inc.,  1601  S  California  Ave,  Palo  Alto,  Kalifornia  94304,  USA:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Fontos  figyelembe  venni,  hogy  amikor  a  felhasználó  feltölt  vagy  beküld
valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi
oldal  üzemeltetőjének  arra,  hogy  az  ilyen  tartalmakat  tárolhassa  és
felhasználhassa. 
Ezért  nagyon  fontos  meggyőződni  arról,  hogy  a  közzétett  információ
közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Az adatkezelés  célja: A  Body  and  Sun  Stúdió  a  közösségi  oldalak  által  nyújtott
megjelenési és kommunikációs lehetőségeinek kiaknázása és a termékei valamint a
szolgáltatásai népszerűsítése érdekében Facebook oldalt üzemeltet.

Érintett: Az adatkezelő Facebook oldalát felkereső személyek.

Adatkör: Képfelvétel, Facebook azonosító, Facebook profilban megadott név

Az  adatkezelés  jogalapja: az  érintettek  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő
tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont). 

A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett
bocsátotta a Body and Sun Stúdió rendelkezésére.

A Body and Sun Stúdió nem kezel olyan személyes adatokat,  amelyeket nem az
érintettől gyűjt. 
A személyes adatok tárolásának ideje: az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig
kezeljük, de legfeljebb az adatkezelési cél fennállásáig, majd haladéktalanul töröljük. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Neve: Facebook Ireland Limited 
Székhely: Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland 
Adószám. VAT Reg. No. IE9692928F 
Az adatkezelő közösségi média oldalának szolgáltatója 
Adatvédelmi tájékoztatója: https://www.facebook.com/privacy/explanation
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Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást          x használja            □ nem

használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére
a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja,
hogy,  kiértékelje,  hogyan  használják  a  felhasználók  a  honlapot.  További
szolgáltatásként  a  honlap  aktivitásával  összefüggő  jelentéseket  készít  weboldal
üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és
elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok  a  webhelyfelhasználók,  akik  nem  szeretnék,  hogy  a  Google  Analytics  JavaScript
jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét.
A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára,
hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb
újabb  böngészőben  használható.  A  Google  Analytics  letiltó  böngészőbővítménye  nem
akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások
részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával  és védelmével  kapcsolatos  információk részletesen a
fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:
https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/
privacy/google_privacy_policy_hu.pdf
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Adatfeldolgozó

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: C-Host Kft. 

Levelezési cím: 1115 Budapest Halmi utca 29.

Telefon: +36 1 445-2040

E-mail: https://info@nethely.hu

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961790

Adószáma: 23358005-2-43

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja.
Az adatokhoz csak a Body and Sun Stúdió képviselői, illetve a szervert üzemeltető
munkatársak férhetnek hozzá,  de  mindannyian  felelősséggel  tartoznak  az  adatok
biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: e-mail fiók működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje:
Az adatkezelés az e-mail fiók működésének végéig, illetve a e-mail fiók működtetője
és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy
szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  személy  hozzájárulása,  illetve  jogszabályon
alapuló adatkezelés.

Weboldal tárhelyszolgáltatás:
A Body and Sun Stúdió weboldala (https://bodyandsun.hu)  tárhely  szolgáltatással
nem rendelkezik, azonban logolás történik, ha valamely kód hibára futna. Ebben a
naplóban  tárolódik  az  IP  cím,  amely  az  esetleges  külső,  külföldi  szerveres
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támadásoknál,  túlterheléses  támadásnál  ad  támpontot,  hogy  ideiglenesen  vagy
végérvényesen milyen IP cím kerüljön letiltásra a tűzfalon.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön  a  megadott  elérhetőségeken  keresztül  tájékoztatást  kérhet  tőlünk,  hogy
cégünk milyen  adatait,  milyen  jogalapon,  milyen  adatkezelési  cél  miatt,  milyen
forrásból,  mennyi  ideig  kezeli.  Az  Ön  kérelmére  haladéktalanul,  de legfeljebb  30
napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk, vagy
az  érintett  kérésére  szóbeli  tájékoztató  is  adható,  feltéve,  hogy  igazolja
személyazonosságát.
 
A helyesbítéshez való jog
Ön  a  megadott  elérhetőségeken  keresztül  kérheti  tőlünk  hogy valamely adatát
módosítsuk.  Erről  az  Ön  kérelmére  haladéktalanul,  de legfeljebb  30  napon  belül
intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A törléshez való jog
Ön a megadott  elérhetőségeken keresztül  kérheti  tőlünk adatának törlését.  Az Ön
kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által
megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A zároláshoz való jog
Ön  a  megadott  elérhetőségeken  keresztül  kérheti  tőlünk adatának  zárolását. A
zárolás addig tart,  amíg az Ön által  megjelölt  indok szükségessé teszi  az adatok
tárolását. Az Ön  kérelmére  ezt  haladéktalanul,  de legfeljebb  30  napon  belül
megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A tiltakozáshoz való jog
Ön  a  megadott  elérhetőségeken  keresztül  tiltakozhat  az  adatkezelés  ellen.
A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk,
és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az  Ön  által  tapasztalt  jogellenes  adatkezelés  esetén  értesítse  cégünket,  így
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 
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Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben  az  Ön  megítélése  szerint  a  jogszerű  állapot  nem  állítható  helyre,
értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 

Az  érintett  a  jogainak  megsértése  esetén  az  adatátvevő  az  adatkezelő  ellen
bírósághoz fordulhat.  A bíróság az ügyben soron kívül jár el.  A pert az érintett –
választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék
előtt is megindíthatja.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, 
minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a 
felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül,
minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti
hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az
érintettet  a  Rendelet  77.  cikke  alapján  benyújtott  panasszal  kapcsolatos  eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti
tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha  a  felügyeleti  hatóság  olyan  döntése  ellen  indítanak  eljárást,  amellyel
kapcsolatban  az  egységességi  mechanizmus  keretében  a  Testület  előzőleg
véleményt  bocsátott  ki  vagy  döntést  hozott,  a  felügyeleti  hatóság  köteles  ezt  a
véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az  adatkezelővel  vagy  az  adatfeldolgozóval  szembeni  hatékony  bírósági
jogorvoslathoz való jog
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok –
köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog –
sérelme  nélkül,  minden  érintett  hatékony  bírósági  jogorvoslatra  jogosult,  ha
megítélése szerint  a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése
következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.
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Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam
bírósága  előtt  is,  kivéve,  ha  az  adatkezelő  vagy  az  adatfeldolgozó  valamely
tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Hatályos, 2021. április 15.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

- 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).

- 2011.  évi  CXII.  törvény  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról.

- A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény.

- A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

- 2008.  évi  XLVIII.  törvény  –  a  gazdasági  reklámtevékenység  alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§a)

Fogalommeghatározások
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- a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi
Rendelete;

- adatkezelés:  a  személyes  adatokon  vagy  adatállományokon  automatizált
vagy  nem  automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás
vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel  útján,
összehangolás  vagy  összekapcsolás,  korlátozás,  törlés,  illetve
megsemmisítés;

- adatfeldolgozó:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,
ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  az  adatkezelő  nevében
személyes adatokat kezel;

- személyes  adat:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre
(érintett)  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;

- adatkezelő:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,
ügynökség  vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  a  személyes  adatok
kezelésének  céljait  és  eszközeit  önállóan  vagy  másokkal  együtt
meghatározza;  ha  az  adatkezelés  céljait  és  eszközeit  az  uniós  vagy  a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére
vonatkozó  különös  szempontokat  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog  is
meghatározhatja;

- 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;

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy  más  módon  kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes
megsemmisítését,  elvesztését,  megváltoztatását,  jogosulatlan közlését vagy
az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- címzett:  az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
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függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi  vizsgálat  keretében  az  uniós  vagy  a  tagállami  joggal  összhangban
férhetnek  hozzá  személyes  adatokhoz,  nem  minősülnek  címzettnek;  az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó  adatvédelmi
szabályoknak;

- harmadik  fél:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel,  az
adatkezelővel,  az  adatfeldolgozóval  vagy  azokkal  a  személyekkel,  akik  az
adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok
kezelésére felhatalmazást kaptak.
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