ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
- Érvényes és hatályos 2018. május 25. napjától visszavonásig -

Az Abraka® Masszázs kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
Rendeletnek, és az egyéb jogszabályoknak, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
adatvédelmi gyakorlatát is figyelembe véve járjon el.
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Adatvédelmi 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.(2013.II.26) 42 §;
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992.évi LXIII. Törvény
(„Adatvédelmi Törvény ”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Az Elektronikus hírközlésről szóló 2003.évi C. törvény 154. és 156. §-ában foglalt rendelkezések;
A 2000. évi C. törvény – a számvitelről
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2015. (III.30.) NMHH rendelete az elektronikus hírközlési
előfizetői szerződések részletes szabályairól
Az 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről
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2.

Adatkezelő

Név: Abraka® Masszázs
Adószám: 68183992-1-33
E-mail: abrakamasszazs@gmail.com
Telefonszám: +36 (20) 428 9430
Honlap: abrakamasszazs.hu

3.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő tájékoztatja szerződő felet, hogy a megadott személyes adatai olyan szerződés teljesítéséhez, vagy az a
szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükségesek (kiszállásos
szolgáltatás nyújtása), amelyben az érintett az egyik fél, illetve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükségesek (pénzügyi- és számviteli bizonylatok kiállítása), ezért

az érintett előzetes beleegyezése nem szükséges.

Abraka® Masszázs az abrakamasszazs.hu weboldalra látogatóktól semmilyen adatot nem kér és az oldal használatához
regisztráció sem szükséges. Cookie-kat nem használ, felhasználói-, illetve személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol,
nem dolgoz fel és nem továbbít. Hírleveleket, reklámanyagokat, akciós értesítéseket kizárólag előzetes beleegyezés
esetén küld.
A Third-party cookie-k felett Abraka® Masszázsnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük, tekintsék át ezen harmadik
felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Gemius, facebook, doubleclick),
ezeket az oldal látogatója döntése szerint bármikor letilthatja, illetve törölheti böngészőjéből.

4.

Az adatkezelés célja

Az Abraka® Masszázs a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése,
illetve a szerződés létrejöttének és tartalmának későbbi bizonyítása érdekében rögzíti és tárolja, ezek a kiszálláshoz
szükséges útvonalterv elkészítéséhez, az ügyfelek kiértesítéséhez, a visszaigazolások írásos dokumentálásához és a
pénzügyi- számviteli dokumentumok elkészítéséhez szükséges adatok.
Az adatkezelő az adatkezelés során biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét, a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés
és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás elleni védelmet.
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5.

A kezelt személyes adatok köre

Az Abraka® Masszázs által a kiszállásos szolgáltatás nyújtásához, illetve a pénzügyi- és számviteli bizonylatok
kiállításához kezelt személyes és egyéb adatok:





vezetéknév, keresztnév
cím
telefonszám
e-mail cím

6.

Cookie-k

Abraka® Masszázs az abrakamasszazs.hu weboldalon cookie-kat nem használ, személyes adatokat nem gyűjt, nem
tárol, nem dolgoz fel és nem továbbít, továbbá hírleveleket, reklámanyagokat nem küld.
A Third-party cookie-k felett Abraka® Masszázsnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük, tekintsék át ezen harmadik
felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Gemius, facebook, doubleclick),
ezeket az oldal látogatója döntése szerint bármikor törölheti böngészőjéből.
A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu
A weboldal használatából származó adatok Google által történő gyűjtését (ide értve az IP címet is), illetve feldolgozását
Ön úgy is letilthatja, ha az alábbi linken található böngésző-bővítményt letölti és telepíti a számítógépén:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7.

Az adatkezelés időtartama

Az adatok megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján a szolgáltatás teljesítését követő 8 (nyolc) év.

8.

Az érintettek jogai, jogorvoslat

Az érintett az abrakamasszazs@gmail.com email címen kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy
zárolását.
3

