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Főbb fogalmak, melyet ebben a dokumentumban
használunk
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: 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;
„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;
„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;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, 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;
„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;
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó
minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára
vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett
biológiai minta elemzéséből ered;
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó
minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy
megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai
adat;
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó
személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra
vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt
szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre vagy
amely ilyen megállapodás alapján jött létre.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk, és
milyen céllal gyűjtjük ezeket
Bizonyos adatokat közvetlenül Öntől kapunk, ez esetben vagy az Ön hozzájárulása vagy a közöttünk
létrejövő szerződés adja az adatgyűjtés jogalapját.
Előfordulhat olyan eset is, hogy más, Önre vonatkozó adatokat harmadik személyektől is kaphatunk,
például: olyan gyűjtőoldaltól, ahol Ön szolgáltatót keres, vagy ahol Ön online, vagy offline vásárolt,
szállítóinktól, alvállalkozóinktól, partner-weboldalainktól, nyilvános weblapokról, ügynökségektől.
Nefelejcs Esküvő Kft., mint adatkezelő az alábbi célokból kezel személyes adatokat:
 üzletmenet-folytonosság;
 folyamatos szolgáltatásnyújtás;
 marketingtevékenység;

Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához
A személyes adatainak jelen dokumentum szerinti használatát az alábbiak alapozzák meg, mint
jogalapok:
- az Ön személyes adatának használata ahhoz szükséges, hogy az Önnel kötött szerződésből származó
kötelezettségeket teljesíteni tudjuk (például, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet Ön
küld, hogy megfelelő esküvői ruhát találjon vagy, hogy teljesíteni tudjunk egy megrendelést, amelyet
Ön küld, vagy hogy megfeleljünk a weblapunk vagy a szoftverünk általános szerződési feltételeinek,
amelyeket Ön akkor fogad el, amikor ezek használatát megkezdi, és/vagy hogy megfeleljünk a
szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses kötelezettségeinknek, amelyet Önnel kötöttünk); vagy
- az Ön személyes adatának használata jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges (például
adóhatósági bejelentés teljesítése); vagy
- amennyiben fenti jogalapok semelyike nem alkalmazható a személyes adatainak kezeléséhez akkor
a jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos érdeke miatt szükséges, (ilyen lehet például
weblapunk, vagy mobilalkalmazásunk biztonságának szükségessége). Jogi érdekeink védelme az
alábbi okokból szükséges:
 üzletmenet működtetés és fejlesztés;
 a weblapok működtetése;
 marketing, piackutatás és üzletfejlesztés;
 ügyfeleink számára termék értékesítése és szolgáltatás nyújtása, fizetni és fizetést fogadni,
ügyfélszolgálat üzemeltetése és ehhez kapcsolódó tájékoztatás nyújtása;
 a szállítók, alvállalkozók részére megrendelés feladása és ennek figyelemmel kísérése;
A jövőben, a személyes adatának más módon történő használatának feltétele az Ön hozzájárulásától
függ, amelyet megadást követően bármikor visszavonhat a kapcsolattartási címre történő jelzéssel,
vagy az elektronikus levelezési címünkre küldött jelzéssel.

Hozzászólások
Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon – név, e-mail cím - kívül
begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak
kiszűrése céljából.
Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül
továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás
feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás
elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média
Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIFeket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és
kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

A kapcsolatfelteli űrlapok segítséget nyújtanak az oldalaink látogatóinak az e-mailben történő
kapcsolat felvételben. A kapcsolatfelvételi űrlapokban megadott - név, e-mail cím – adatokat
weboldalainkon nem, webmail rendszerünkön 3-6 hónapig tároljuk, esküvői ajánlatkérés esetén az
esemény megtörténtéig őrizzük meg.

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak
védelme
A Nefelejcs Esküvő Kft. internetes weboldalának, megjelenéseinek tartalma általánosságban nem 13
év alatti kiskorúaknak szólnak. Nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes
adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői, vagy gondviselői (továbbiakban együttesen :
szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és
törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás, vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos
számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.
Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes
képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a
mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem
igényel.
Esetenként ruhabemutatót rendezünk, vagy részt veszünk ilyen eseményen. A ruhabemutató
alkalmával a 18 év alatti modellek tekintetében a szülő, vagy gondviselő hozzájárulását minden
esetben bekérjük.

Sütik
A sütik, kis adatfájlok, amelyeket a böngészője telepít akkor, amikor meglátogatja a weblapunkat. A
cookie-kat azért használjuk, hogy testre szabhassuk a jövőben az Ön számára weblapjainkat és
alkalmazásainkat, olyan módon, hogy megértjük az Ön preferenciáit vagy megjegyezzük a böngészési
szokásait.
Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és webcímet sütiben eltárolja. A tárolás
csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A
sütik lejárati ideje 1 év.
Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti
sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek
a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.
A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési
információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek,
a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót
bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra
kerülnek.
Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem
tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet
szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

A sütiket bármikor letilthatja a böngészőjében, ha aktiválja azt a funkciót, amellyel a süti beállításokat
tudja letiltani. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy amennyiben az összes sütit letiltja a böngészőjében,
előfordulhat, hogy nem lesz képes weblapjaink egyes részeit látogatni, vagy egyes funkciókat nem
tud majd használni.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak
A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek,
cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy
viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől
származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói
viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Adatok, amelyek azokhoz a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak,
amelyeket mi veszünk igénybe Öntől







az Ön weblapja;
az ön fényképei;
kapcsolattartási adatai;
szállítói átvilágítás adatai;
azonosításhoz szükséges adat és cím;
fizetési adatok, költségelszámolások, bankszámlaadatok.

Adatok, amelyeket nem kezelünk




genetikai adat;
egészségügyi adat;
biometrikus adat. Az ön fényképét hozzájárulásával kezelhetjük, viszont sajátos technikai
eljárást (arcképfelismerő szoftvert) az azonosításhoz nem alkalmazunk;

Az adatkezelésünk nagyszámú Érintettre nem terjed ki.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat
Az adatok kezelését a tulajdonos, a Nefelejcs Esküvő Kft. végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak
kezelését és tárolását részlegesen (könyvelési és egyes pénzügyi feladatokhoz) Kacina Árpádné
könyvelő végzi.

Mely cégek dolgoznak fel adatot, vagy kapcsolódnak az
adatkezeléshez:


Tárhelyszolgáltatónk: Magyar Hosting Kft. (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 1822., Adószám: 23495919-2-41, Telefon 0-24: +36 1 700 2323, Email: info@mhosting.hu)
adatvédelmi nyilatkozata.









Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további
elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online
dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön
szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google
AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatására. A Google Blogger.com
szolgáltatásán elérhető http://nefelejcseskuvo.blogspot.com/ blogunkban a hozzászólások
kezelésére a Google adatvédelmi elvei érvényesek.
Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt. (Flórián Udvar 1033 Budapest, Flórián tér 1., I.
emelet.) Adatkezelési tájékoztató. A Blog.hu oldalon futó http://nefelejcseskuvo.blog.hu/
blogunkban a hozzászólások kezelésére az Inda-Labs Informatikai Szolgáltató Zrt.
adatvédelmi szabályai érvényesek.
Az NLCafe.hu oldalán megjelenő http://nefelejcseskuvo.cafeblog.hu/ blogunkban a
hozzászólások kezelésére az Impresszumban elérhető cég adatvédelmi nyiltakozata az
irányadó.
Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a
Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók
támogatása – adatkezelési szabályzat.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot
Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben
maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és
jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.
A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói
profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a
személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A
honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.
A kapcsolatfelvételi űrlapokban megadott - név, e-mail cím – adatokat webmail rendszerünkön 3-6
hónapig tároljuk, esküvői ajánlatkérés esetén az esemény megtörténtéig őrizzük meg.
Adatkezelő promóciós tevékenysége során esküvői ruha bemutatót szokott tartani. A bemutató
megvalósítása érdekében modelleket kér fel a forgalmazott ruhák bemutatására. A modellek
általában a személyes kapcsolati körből kerülnek kiválasztásra. A modellek nyilatkozatot töltenek ki,
melynek őrzési ideje a bemutató végét követő 6. hónapig tart.
Nefelejcs Esküvő Kft. szerződéses teljesítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, illetve azon jogszabályok határozzák meg,
melyet az állam a gazdasági társaságok működtetésével és működésével kapcsolatban kötelezően
előír, ezért az adatkezelőnek az elévülés szabályait is figyelembe kell vennie. Ez alapján vannak olyan
személyes adatok, melynek kezelési ideje 5 év.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját
adatai kapcsán
Az Érintettnek a személyes adataihoz kapcsolódóan meghatározott jogai vannak. Ezek az alábbiak:










hozzáférés, az Önre vonatkozó általunk kezelt adathoz;
amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése;
az adat kezelésének korlátozása;
az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
megtiltása;
bármely Önre vonatkozó általunk kezelt személyes adatról másolat adása; vagy
tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

Minden fenti vonatkozásban érkező kérést, melyet a „Kik vagyunk” pontban található címre küldhet
e-mail, vagy postai levél formájában, ésszerű időn belül válaszolunk meg (minden esetben azonban
az adott jogszabályi határidőn 30, azaz harminc napon belül).
A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban
történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó
rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot
töröljük, ez vonatkozik a webmailen tárolt személyes adatokra is.
Az adattörlési kérés nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy
biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat
A látogatók által beküldött hozzászólásokat, kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, vagy más módon
küldött e-maileiket automatikus spamszűrő, vírusirtó szolgáltatás ellenőrizheti.
Az Érintett adatait harmadik személyek alábbi kategóriáival oszthatjuk meg:





szolgáltatóink és alvállalkozóink, beleértve de nem kizárólagosan az alábbiakat: fizetési
szolgáltatók, technikai és kisegítő szolgáltatást nyújtók, biztosítók, logisztikai szolgáltatást
nyújtók, felhőszolgáltatást nyújtók;
társaságok, amelyek marketing és promóciós tevékenységeinket segítik és
analitikai és keresőmotor szolgáltatók, amelyek abban segítik munkánkat, hogy
weboldalainkat optimalizáljuk, illetőleg fejlesszük.

Szerződéssel vagy törvényi rendelkezés érvényben tartásával korlátozunk minden olyan harmadik
személyt, akinek számára az Ön adatait továbbítjuk, abban a vonatkozásban, hogy ne legyenek
képesek arra, hogy eltérő célra használják az Ön adatait, mint amilyen célra mi használjuk ezeket.
A személyes adatának tárolására az adatkezelés céljának megvalósulását követően nem kerül sor. Az
adatmegőrzés időtartama attól a céltól függ, amely az adat használatát meghatározza, vagy amely az
adott jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetőleg jogvédelmi célból
szükséges.

További információk
Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat
A Nefelejcs Esküvő Kft. mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat
titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több,
egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait
igénybe veszi erre.
A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint
megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas
adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyekkel történő
adatkezelést mindig az aktuális szerződés rögzíti.
Az Adatkezelő elkötelezetten védi a személyes adatokat az elveszés, jogellenes használat, jogellenes
továbbítás, módosítás, elérhetetlenség vagy megsemmisülés ellen, és megtesz minden szükséges
intézkedést a személyes adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, beleértve a megfelelő
technikai és szervezési intézkedések használatát.
A szervezeti intézkedések magukban foglalják a bizonyos időközönként elvégzett adatvédelmi
kockázatelemzést és kockázatértékelést, a papír alapú iratok elzárását. A technikai intézkedések
magukban foglalják a rendszereihez történő hozzáférés titkosítást, jelszóvédelmet és vírusírtó
szoftverek használatát, valamint elektronikus behatolás-jelző rendszer üzemeltetését a telephelyen /
Ruhaszalon (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 19/a) címen.
Annak a folyamatnak a részeként, amely során az Érintett a rendelkezésünkre bocsátja a személyes
adatait, ezek az adatok az interneten keresztül is továbbításra kerülhetnek. Annak ellenére, hogy
minden szükséges intézkedést megteszünk az Érintett által a rendelkezésünkre bocsátott személyes
adatok védelme érdekében, az interneten történő adattovábbítás nem tekinthető teljes mértékben
biztonságosnak.
Ennek megfelelően, Önnek tudomásul kell vennie és el kell fogadnia, hogy a weblapunkon keresztül
történő adattovábbítás biztonságáért nem tudunk teljes felelősséget vállalni, és az ilyen módon
történő továbbítás az Ön saját felelősségére történhet. Amint az Ön személyes adata azonban
megérkezik a rendszereinkbe, szigorú eljárásokat tartunk be a biztonság érdekében, és a jogellenes
hozzáférés megakadályozása céljából.

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén
Amennyiben Önt a személyes adatainak kezelése során sérelem éri, kérjük először nekünk jelezze a
„Kik vagyunk” pontban található elérhetőségeinken.
Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:
A lakóhelye szerint illetékes törvényszék, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz
fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének
lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +361-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást
végzünk a felhasználói adatokkal
Jelenleg nem végzünk automatizált döntéshozatalt, vagy profilalkotást, ilyen eljárásokat nem
alkalmazunk.

A tájékoztató, nyilatkozat módosítása
A Nefelejcs Esküvő Kft. jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani.
Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a
honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.
Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze
el.

Vonatkozó jogszabályok
A Nefelejcs Esküvő Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek
e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a
megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a Nefelejcs Esküvő Kft. részére adatközlők figyelmét,
hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett
hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:







2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról
(Infotv.);
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, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.).

