ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK
Adatkezelő: Life Goal Consulting Bt.
Székhely: 4028 Debrecen, Sámsoni út 33.
Adószám: 25912142-1-09
Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-117757/2017, NAIH-117758/2017, NAIH-117759/2017,
NAIH-117760/2017, NAIH-117761/2017, NAIH-117762/2017.
A Life Goal Consulting Bt. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és teljes
mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak,
különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.
Jelen iratban megfogalmazott adatkezelési irányelvek a természetes személyek személyes adatai
védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete
alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011.évi CXII. törvény tartalmára.
I. Bevezetés
1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a Life Goal Consulting Betéti Társaság
(Székhely: 4028 Debrecen, Sámsoni út 33., cégjegyzékszám: 09-06-016246, adószám: 25912142-1-09)
által működtetett digitális tartalomszolgáltatás (www.celfuzet.hu) regisztrációjára, előfizetésére
valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (eDM) során felmerülő,
önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik. Jelen
tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amikor valamely
egyedi szolgáltatás külön az Adatkezelési Irányelvekre hivatkozik.
2. Minden egyes Szolgáltatás vonatkozásában jelen Adatkezelési Irányelvek (vagy amennyiben külön
tájékoztató van, az adott tájékoztató) rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok
köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról,
lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére
adattovábbítás. A külön termékhez tartozó tájékoztatók csak jelen Adatkezelési Irányelvekkel együtt
érvényes.
3. Az Adatkezelési Irányelvek és az egyes termékekhez tartozó tájékoztatók az Általános Szerződési
Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen érvényes és értelmezendő.
4. Mind az Adatkezelési Irányelvek mind az Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosíthatóak
oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap
látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás. A komolyabb változásokról, vagy az olyan
változásokról, amelyek hozzájárulást igényelnek, külön, egyedi tájékoztatást küldünk.
5. Az egyes szolgáltatások megrendelésével illetve használatával Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy
személyes adatait a Life Goal Consulting Bt. az Adatkezelési Irányelvek rendelkezései szerint kezelje
(ügyfélkapcsolat). Az ügyfélkapcsolat a kapcsolattartási adatok nyilvántartását jelenti, azonban eDM,
marketing szolgáltatásokra csak azok a felhasználok jogosultak, akik ehhez külön hozzájárulást adnak
a termékhez tartozó meghatározott helyen.

II. Alapfogalmi meghatározások
- 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, 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.

II. Alapelvek
1. A Life Goal Consulting Bt. a felhasználóktól kapott, gyűjtött és jelen Irányelvek szerint rögzített
személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az
adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen 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 szóló 2016/679
sz. (általános adatvédelmi rendelet) szabályaival összhangban kezeli.
2. Háttérjogszabályként a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a reklámjogi és
elektronikus kereskedelemre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
3. A Life Goal Consulting Bt. kizárólag az ügyfél / felhasználó jelen Irányelvekben és a termékenkénti
adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, addig az időtartamig és arra a célra,
amelyhez az ügyfél / felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését jogszabály előírja.
Másodlagos jogalapok alapján, amennyiben szükséges a Life Goal Consulting Bt. az érdekmérlegelés
elve szerint kezel adatokat, azaz, csak abban az esetben amennyiben a társaság joga, törvényes
kötelezettsége vagy jogos érdeke szempontjából ez feltétlenül szükséges.
4. A Life Goal Consulting Bt. minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak
érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok
biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Az Információ biztonsági szolgáltatásokat hiteles
szolgáltatók végzik.
5. A jelen adatvédelmi Irányelvekben használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései, illetőleg a NAIH
adatvédelmi szótára szerint kell értelmezni.
III. Adatkezelés célja és jogalapja
1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása.
A Szolgáltatás nyújtása körében:
(a.) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől/felhasználótól való megkülönböztetése;
(b.) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
(c.) ügyfél-elégedettség tesztelése és mérése;
(d.) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
(e.) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
(f.) ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, számlák kiállítása;
(g.) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
(h.) a www.celfuzet.hu oldalon vásárlási lehetőség esetén a szerződés létrehozása, tartalmának
meghatározása, a megrendelt termék kézbesítése, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
(i.) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül;
(j.) ajánlói (affiliate) partnerprogram kedvezmények igénybevétele; a szolgáltatáshoz kapcsolódó
bónuszok, ajándékok igénybevétele

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások
igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995.
évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az
adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketing hozzájárulások külön
nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.
3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
4. A Life Goal Consulting Bt. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi,
számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során
szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és
kezelésére kerül sor.
6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre,
illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való
feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként
merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.
7. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása
érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie,
stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott
információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.
E-mail küldés
Amennyiben e-mailt küld részünkre, minimálisan az e-mail címe birtokába jutunk, de bizonyos
esetekben (pl. termék, szolgáltatás megrendelés) elengedhetetlen a név, telefonszám vagy lakcím
megadása. Mindez személyes adatkezelésnek minősül. Az érintett személyes adatokat számítógépünk
levelező programjának bejövő leveleket tartalmazó listájában tároljuk, minimum egy évig, vagy addig
az időpontig ameddig Ön bármely közzétett eléréseinken nem kéri ezen személyes adatokat
tartalmazó levelek végleges törlését. Amennyiben e-mailt küld részünkre, elfogadja a személyes
adatkezelésre vonatkozó irányelveinket.
Az adatkezelés célja
A regisztrációs adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésben érintettek köre
Az adatkezelés időtartama
Az adatok megismerésére jogosultak
Az adatok tárolási módja

:
:
:
:
:
:

többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
az Ön hozzájárulása.
a weboldal regisztrációs felhasználói.
az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
az adatkezelő és alkalmazottai.
elektronikus

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási
e-mail címre küldött levélben.
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb
megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az
azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név/cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely
jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre
Név
Cégnév
Cím
E-mail
Telefonszám

Az adatkezelési adatok konkrét célja
:
:
:
:
:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.

:
:
:
:
:
:

többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.
az Ön hozzájárulása.
a weboldal regisztrációs felhasználói.
hozzájárulás visszavonásáig történik.
az adatkezelő és alkalmazottai.
elektronikus

Weboldalon történő regisztráció
Az adatkezelés célja
A regisztrációs adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésben érintettek köre
Az adatkezelés időtartama
Az adatok megismerésére jogosultak
Az adatok tárolási módja

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre
küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik
meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail
címre küldött levélben. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. A személyes adatok megadása
feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos
név/cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.
Kezelt adatok köre
Név
Cégnév
Cím
E-mail
Telefonszám
Regisztráció időpontja
IP cím

Az adatkezelési adatok konkrét célja
:
:
:
:
:
:
:

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Technikai információs művelet.
Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található „Készülhet a célkitűző fiókom!” gomb
megnyomásával teheti meg. A gomb megnyomásával Ön elfogadja jelen Adatkezelési irányelveket.
Amennyiben nem fogadja el, kérjük ne nyomja meg az említett gombot!
Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb
részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett
jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.
Hírlevél küldés
A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők
során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási
adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok
magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés időtartama
Az adatok megismerésére jogosultak
Az adatok tárolási módja

: szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus
üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről
bármikor következmények nélkül leiratkozhat.
: az Ön hozzájárulása.
: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik.
: az adatkezelő és alkalmazottai.
: elektronikus

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre
küldött levélben. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz,
hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor
megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a
szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje. Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni
tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk
Önnek hírlevelet küldeni. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor
történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási
e-mail címre küldött levélben. Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben,
telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.
Az adatkezelő nyilvántartási száma: NAIH-………………
Az igénybe vett adatfeldolgozó: http://....................
Kezelt adatok köre
Név
E-mail
Feliratkozás időpontja
IP cím

Az adatkezelési adatok konkrét célja
:
:
:
:

Azonosítás, kapcsolattartás.
Azonosítás, kapcsolattartás.
Technikai információs művelet
Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a
személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az email cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet
vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a
kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy
szakmai információ célba érjen.
Sütik (cookie-k) használata
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén 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. E honlap megfelelő, kényelmes, testre szabott
működéséhez u.n. „sütiket”, adatfájlokat (angolul: cookies) kell elhelyeznünk számítógépén. A
weboldal látogatója a honlapra érkezve az oldal alsó sávjában egy süti tájékoztatót láthat, mely
egyrészt tájékoztatást ad a süti alkalmazás tényéről.

Mik azok a sütik?
A sütik apró szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve
mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és
személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével
kapcsolatos további egyedi beállításokat, pl. hogy a sütik elfogadásáról szóló felugróablak ne töltődjön
be minden alkalommal, amikor az oldalunkra látogat), így Önnek nem kell azokat újra megadnia
minden egyes alkalommal, vagy állandóan csukogatni a zavaró felugró ablakokat, amikor honlapunkra
visszalátogat, vagy az aloldalaink között szörfölget.
Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó böngészésre használt eszközének felismerését, és ezáltal
releváns, kényelmesen használható, a felhasználó igényeire szabott tartalommegjelenítését. A sütik a
felhasználó számára egyszerűbb, gyorsabb, kényelmesebb böngészést tesznek lehetővé. Ugyanakkor
bizonyos – anonim – statisztikák elkészítéséhez is használhatóak, melyek értékes információkkal
(látogatottsági statisztikákkal) szolgálnak a közösségi médiáknak, internetes hirdetési ügynökségeknek
a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. Az így szerzett statisztikák segítségével tudjuk
a weboldalunk felépítését és tartalmát a látogatók igényeinek megfelelően alakítani, mindezt anonim
módon. Tehát a sütik semmilyen személyes adatot nem tárolnak a weboldalunk látogatóiról, kizárólag
csak az Ön számítógépét/eszközét és bizonyos beállításait, böngészési szokásait képesek
beazonosítani. Tehát a weboldal, vagy annak tulajdonosa önről semmilyen személyes adatot nem
tárol, az Ön személyét nem képes beazonosítani. Az Önt azonosító sütik az Ön számítógépén
találhatóak, melyet a weboldalunk lekérdez, ha honlapunkra/weboldalunkra látogat.
FONTOS!! A sütik letöltését ön a böngészőjében letilthatja és ezek után sem a mi honlapunk, sem más
weboldalak nem lesznek képesek sütiket küldeni a gépére. (részletek lentebb)

A sütik karbantartása
Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Az ezzel
kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az AllAboutCookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a
számítógépén tárolt összes sütit és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket.
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
:
egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok
Az adatok megismerésére jogosult adatkezelők : A sütik használatával nem kezel személyes adatokat
az adatkezelő.
Az adatok tárolási módja
:
elektronikus.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a
böngészőkből.
Közösségi oldalak
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, 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, email üzenetek, stb. A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a
felhasználó nyilvános profilképe is.
Az érintettek köre
:
Az adatgyűjtés célja
:
Az adatkezelés jogalapja
:
Az adatkezelés időtartama
:
Az adatok törlési határideje
:
Az adatok megismerésére jogosultak:
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
Az adatok tárolási módja
:

valamennyi regisztrált felhasználó.
a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.
az érintett önkéntes hozzájárulása.
az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.
elektronikus.

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.
Google Analytics
Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja.
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/goog
le_privacy_policy_hu.pdf
IV. Korlátozások
1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes
képviselő adhat hozzájárulást.
V. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti
a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott
elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a
személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).
3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl.
Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja
megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos
vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja
ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.
4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor
korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos
módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg
jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.
B. Tájékoztatás kérése
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt,
rá vonatkozó személyes adatokról az adatkezeles@celfuzet.hu címen.
2. Life Goal Consulting Bt. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott
Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha:
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Life Goal Consulting Bt.-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.
2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem
törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással
egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
D. Hatósági jogorvoslat
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes
törvényszékhez vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400,www.naih.hu).
VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás
Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső
személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.
VII. Külső szolgáltatók tevékenysége
Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:
A fizetés a Barion Payment Zrt. (Székhely: 1117, Budapest, Infopark sétány 1., MNB Engedély száma:
H-EN-I-1064/2013, MNB E-pénz kibocsátó intézményazonosító: 25353192), és a PayPal (Europe) S.à r.l.
et Cie, S.C.A., (L-1150 Luxembourg) rendszerén vagy a Felhasználó által indított banki átutaláson
keresztül történik.

Külső szolgáltatók
Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.
Adatfeldolgozóink aktuális listája:
A./ Tárhelyszolgáltatás:
1./ Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.
Szerver terem: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
www.tarhely.eu
support@tarhely.eu
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz
csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian
felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése
:
tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja
:
a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok
:
az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az
adatkezelés
a
weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal 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.
2./ Digital Ocean, Inc.
101 Ave of the Americas 10th Floor New York 10013, US
www.digitalocean.com
noc@digitalocean.com
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz
csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian
felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése
:
tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.
Az adatkezelés célja
:
a weboldal működésének biztosítása.
A kezelt adatok
:
az érintett által megadott személyes adatok
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje: Az
adatkezelés
a
weboldal
működésének végéig, illetve a weboldal 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.
B./ Hírlevél rendszer üzemeltető
Active Campaign, Inc.
222 South Riverside Plaza Suite 810
Chicago, IL 60606, US
www.activecampaign.com

Az Ön által megadott adatokat csak munkatársaink, illetve a weboldalt üzemeltető munkatársak
férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése
Az adatkezelés célja
A kezelt adatok

:
:
:

hírlevél rendszer üzemeltetés.
hírlevél rendszer működésének biztosítása.
az érintett által megadott személyes adatok

C./ Számlázás üzemeltető
Billingo Online számlázó program
Octonull Kft.
1074 Budapest, Hutyra Ferenc u. 11.
info@octonull.com
www.octonull.com

A weboldalon adott időszakban elérhető fizetős szolgáltatások ellenértéke alapján kiállított
elektronikus számlák. Az Ön által megadott adatokat a számlázóprogramért felelős cég vagy
vele kapcsolatban álló szerződéses partnere által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz
csak munkatársaink, illetve a számlázó programot üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá,
de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.
A tevékenység megnevezése
Az adatkezelés célja
A kezelt adatok

:
:
:

elektronikus számlázás
elektronikus számlák kiállítása
az érintett által megadott személyes adatok

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.

