
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Kerekes Zoltán e.v., ezúton tájékoztatom ügyfeleimet, az általam kezelt személyes adatokról, a személyes 
adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatomról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és 
technikai intézkedéseimről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról. 

 

ADATKEZELŐ ADATAI 
 

Adatkezelő neve: Kerekes Zoltán e.v. 
Székhelye: 4031 Debrecen István út 119. X/30. 
Postacíme: 4031 Debrecen István út 119. X/30. 
E-mail címe: kerekes.dentoweb@gmail.com  
Telefonszám: +36 30 531 6022 
Honlapja: www.dentoweb.hu 

 
ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA  

 
I. Kapcsolattartás az ügyfelekkel 

 
1. Módja: e-mail címre küldött üzenetben, honlapon üzenő fal használata során, telefonon.  
2. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. 
3. Az adatkezelés célja: a nevet azért kezelem, hogy megfelelő módon tudjam megszólítani Önt a 

levelezés/beszélgetés során. Az e-mail címre és/vagy telefonszámra küldöm a válaszüzenetet. 
4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja. 
5. Az adatokat ebből a célból a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az utolsó levélváltást követő 

egy évig kezelem. Ezután a kapcsolattartási listáról törlöm az adatait. 
6. Az adatfeldolgozók megnevezése:  

a) Weboldalam tárhely üzemeltetője: ICON MÉDIA Kft.6000 Kecskemét, Csóka u. 2., 
www.webdigital.hu   

A honlap üzenő falán megjelenő üzenetek és azok adattartalma nem a tárhelyhez tartózó levelező 
rendszerbe érkezik. A weboldal adatbázisában, a tárhelyen, fájl formátumban nem tárolódnak.   

b) G-mail levelező rendszer 
A kerekes.dentoweb@gmail.com e-mail címre és a honlap üzenő falára bejövő üzenetek is ide 
érkeznek. Törlésig tárolódnak. 

 
 

II. Megbízási szerződések tárolása 
 

1. A kezelt adatok köre: név, cím, születési idő és hely, anyja neve, személyi igazolvány szám, e-mail 
cím, telefonszám, weblap cím, bankszámlaszám. 

2. Az adatkezelés célja: a szerződés kötelező tartalmi elemeinek megjelenítése. 
3. Az adatkezelés jogalapja: Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 
4. Az adatkezelés időtartama: ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolható legyen a 

megfelelő szerződésteljesítés, szükséges, hogy az elévülési idő végéig az adatok tárolásra kerüljenek. 
Az adatok emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az elévülési 
idő végéig megőrzésre kerülnek. 

5. Tárolás: Biztonsági jelszóval védett személyi számítógép merevlemezén. Belépési jogosultsága 
kizárólag Kerekes Zoltánnak van.  
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6. Az adatfeldolgozó megnevezése:  
a) Tárhely. Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., tarhely.eu 

A Tárhely. Eu Kft. T-Drive szolgáltatása révén biztonsági mentés történik, felhő alapú tárolás révén. 

 
 

III. Web grafikai munkák tárolása 
 

1. Web grafikai munkák formái: honlap, banner, hírlevél, kiadvány, videó. 
2. Web grafikai munkák adattartalma lehet: név, cím, e-mail cím, telefonszám, weblap cím, 

bankszámlaszám. 
3. Az adatkezelés célja: az Ön bemutatása és elérhetősége érdekében, a kérésének megfelelő adatok 

megjelenítése a web grafikai munkákon.  
4. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja. 
7. Az adatkezelés időtartama: jogosultságom a személyes adatok kezelésére megszűnik a szerződés 

teljesítésével. Azonban ahhoz, hogy egy esetlegesen felmerülő jogvita esetén igazolható legyen a 
megfelelő szerződésteljesítés, szükséges, hogy az elévülési idő végéig az adatok tárolásra kerüljenek. 
A rendszerüzenetek emiatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján az 
elévülési idő végéig, azaz a rendszerüzenet kiküldését követő 5 évig megőrzésre kerülnek. 

8. Tárolás: Biztonsági jelszóval védett személyi számítógép merevlemezén. Belépési jogosultsága 
kizárólag Kerekes Zoltánnak van.  

9. Az adatfeldolgozó megnevezése:  
b) Tárhely. Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., tarhely.eu 

A Tárhely. Eu Kft. T-Drive szolgáltatása révén biztonsági mentés történik, felhő alapú tárolás révén. 

 

IV. Domain név, tárhelyfoglalás 

 
1. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, jelszó. 
2. Az adatkezelés célja: domain név, tárhelyfoglalás. 
3. Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja. 
4. Az adatfeldolgozó megnevezése: Tárhely. Eu Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., 

tarhely.eu 
5. Az adatkezelés időtartama: a domain név és tárhely lefoglalását követő 2 napon belül a megadott 

adatok törlésre kerülnek. 
 

V. Online számlázás 

1. A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím. 
2. Az adatkezelés célja: a számlázás során, a név és cím feltüntetése jogszabályi kötelezettség. Az 

elektronikus számla a megadott e-mail címre érkezik. 
3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés kötelező, hozzájárulás nem szükséges, mert a jogszabály 

engedélyt ad az adatok kezelésére.   
4. Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft. 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., 

www.billingo.hu  
5. Az adatkezelés időtartama: a számla kiállításától számított 8 év. A számvitelről szóló 2000. évi C. 

törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 
alátámasztó számviteli bizonylatot – így a számlát is-, legalább 8 évig kell megőrizni. 
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VI. Könyvelés 

1. A kezelt adatok köre: számlázáshoz, könyveléshez szükséges adatok. 
2. Az adatkezelés célja: a kötelező könyvelési tevékenység lefolytatása.  
3. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás nem szükséges, mert a jogszabály engedélyt ad az adatok 

kezelésére.   
4. Az adatfeldolgozó megnevezése: Tóth-Bodnár Szilvia 4060 Balmazújváros Széchenyi u.  
5. Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvények szerint. 

 
 

ADATBIZTONSÁG 
 

Tájékoztatom arról, hogy megtettem azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottam, 
és működtetem azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatainak megfelelő védelméhez 
szükségesek.  
A tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően lehet elérni, az adatokhoz való hozzáférés pedig 
jogosultsághoz kötött.  
Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtok végre.  
A honlap elérése biztonságos „https” protokollon keresztül lehetséges. 

 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 
 

1. A TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSÉHEZ VALÓ JOG  
 

Ön az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az 
alábbiakról:  
- milyen személyes adatait,  
- milyen jogalapon,  
- milyen adatkezelési cél miatt,  
- milyen forrásból,  
- mennyi ideig kezelem, valamint, hogy  
- kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítok hozzáférést, vagy  
- kinek továbbítottam a személyes adatait.  
 
Kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem 
esetében az elektronikus levélcímen teljesítem. 

 
2. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG  

 
Ön az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsam 
valamely személyes adatát. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítem és erről a megadott elérhetőségre 
küldött levélben értesítést küldök. 

Ha nem áll módomban a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül értesítést 
küldök a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetében az elektronikus levélcímre. 

 



 
 
 

3. A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG  
 

Ön az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti személyes adatainak 
törlését.  
A törlési kérelmet abban az esetben utasítom el, ha a jogszabály a személyes adatok további tárolására 
kötelez. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott 
határidőig köteles vagyok kezelni.  
Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítem, és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést 
küldök. Ha nem áll módomban a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor 
a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül értesítést küldök a megadott elérhetőségére levélben, 
elektronikus kérelem esetében az elektronikus levélcímre. 

 
 

4. A ZÁROLÁSHOZ VALÓ JOG  
 

Ön az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes 
adatait zároljam. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.  
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét jogellenesen 
kezeltem, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne 
töröljem. Ekkor a hatóság megkereséséig tovább tárolom a kérelmét - amely személyes adatnak minősül - 
ezt követően törlöm az adatokat. Kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesítem és erről a megadott 
elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetében az elektronikus levélcímre teljesítem. 
 

 
 

5. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG  
 

Ön az adatkezelő adatai pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés 
ellen, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából 
továbbítanám, felhasználnám. Így például tiltakozhat az ellen, ha a hozzájárulása nélkül a személyes adatait 
hírlevelek küldése céljából felhasználnám. Tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az 
kizárólag rám vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a 
számlázás során kezelem a jogszabályban meghatározott adatait.  
Amennyiben tiltakozik az adatkezelési tevékenységemmel szemben, én azt a lehető legrövidebb időn belül, 
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálom, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, amelyet 
írásban közlök. Ha döntésemmel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztam volna döntést a 
megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés 
megváltoztatása céljából. 
 
 

AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE 
 

Amennyiben Ön felém helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az 
adatkezelés ellen, azonban kérelmét nem teljesítettem, jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.  
A bírósági eljárásban jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron 
kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.  
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is 
kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívom szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az 
érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás 
megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérem, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt 



először felém terjessze elő, bár ezt természetesen nem kötelező jellegű. A NAIH-val a következőképpen 
tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. 
címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: 
https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html. 
 
 
 
 
 
 

 


