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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
 

ADATKEZELŐ BEMUTATÁSA 

 

Az adatkezelő megnevezése: Nagy Marianna EV  

Az adatkezelő levelezési címe: 2000 Szentendre Kálvária út 67 II/6 

Az adatkezelő e‐mail címe: info@mamalogia.hu 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 308- 5627 

Az adatkezelő adószáma:           56636716-1-33 

 

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden 

adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak. Az adatok kezelésével összefüggésben,  

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket a honlapon általa kezelt 

személyes adatokról, az adatkezelés elveiről és gyakorlatáról, valamint az 

érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségéről. 

Adatkezelő a személyes adatokat valamennyi hatályos, de elsősorban az alábbi 

jogszabályok előírásai szerint kezeli: 

 információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. 

 törvény (a továbbiakban: Info. tv.), 

 az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 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 

továbbiakban: Rendelet vagy GDPR), 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk), 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Áfatv.), 

 valamint 

 a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.). 
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Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése 
érdekében megtesz minden, az adattároláshoz, adatkezeléshez kapcsolódó 
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő technikai és szervezési 
intézkedést. 
 
Adatkezelés  célja, jogalapja: 
 
Az adatkezelés célja: A minél jobb felhasználó élmény elősegítése a szolgáltatás 

minőségének fokozása érdekében. Az informatikai rendszer technikai 

fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, statisztika készítése és a 

látogató jogainak védelme.  

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint 

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 

2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatok megadása kötelező a 

honlap szolgáltatásainak használatához.  

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása szükséges, 

amelyet – jelen tájékoztató ismeretében – a regisztráció során ad meg. Az 

Érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása 

nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 

jogszerűségét 

Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük: Személyes adatot az 

Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból kezeli. Az Adatkezelő csak olyan 

személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.  

 Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat 

kizárólag azok az Adatkezelővel kapcsolatban álló személyek ismerhetik meg, 

akiknek az adott adatkezeléssel összefüggésben feladatuk van. 

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak magyarázata: 

„személyes adat”: A természetes személyre (érintettre, felhasználó) vonatkozó 

bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy 

a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó adat) 

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, 

vallási vagy világnézeti meggyőződésre utaló személyes adatok, valamint a 

természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus 
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adatok, az egészségügyi adatok, vagy szexuális irányultságára vonatkozó 

személyes adatok;  

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat 

vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, a 

felhasználó)  

„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, 

 „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai 

feladatok elvégzése,  

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, 

ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében 

(megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes 

adatokat kezel, 

 „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan 

formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes 

személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a 

munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, 

személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, 

tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy 

előrejelzésére használják; 

 „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 
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érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet 

útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek 

A személyes adatok: 

• kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 

átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és 

átláthatóság”); 

• gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és 

azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk 

(1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem 

egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi 

kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz 

kötöttség”); 

• az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”); 

• pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai 

szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy 

helyesbítsék („pontosság”); 

• a tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek 

azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges 

ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására 

csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) 

bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és 

történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e 

rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt 

megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel 

(„korlátozott tárolhatóság”); 

• 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 

elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is 

ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). 
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Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e 

megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). 

Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt 

alapelveknek megfelelően történik. 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai: 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Vezetéknév, 
keresztnév 

Azonosítás, a felhasználói fiókba történő 
biztonságos belépést szolgálja.  

6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

E-mail cím Kapcsolattartás, rendszerüzenetek küldése, 
felhasználói fiókba történő belépés 

6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

Értesítési 
telefonszám 

Azonosítás, kapcsolattartás 6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont 

Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos 
belépést szolgálja. 

6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

Számlázási név és 
cím 

A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a 
szerződés létrehozása, tartalmának 
meghatározása, módosítása, teljesítésének 
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal kapcsolatos 
követelések érvényesítése. 

6. cikk (1) 
bekezdés c) 
pontja, és a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. 
törvény 169. § (2) 
bekezdése 

Kiegészítő adatok A szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá 
tétele 

6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

A regisztráció 
időpontja 

Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

A regisztráció kori 
IP cím 

Technikai művelet végrehajtása. 6. cikk (1) 
bekezdés a) és b) 
pont. 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

• Az érintettek köre: a weboldalon regisztrált valamennyi érintett. 

• Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. 

cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett 

törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes 

adatok. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az 

adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. 



 

6 info@mamalogia.hu 
 

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor 

az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. 

• Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre 

felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. 

• Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: 

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához. 

• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja 

érintett kezdeményezni: 

- postai úton a címen, 

- e-mail útján az e-mail címen,  

- telefonon a számon. 

Az adatkezelés jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, illetve kérésére 

történő lépések megtételéhez szükséges. 

Köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk. 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy a felhasználói 

fiókot nem tudjuk létre hozni. 

 

 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő által megbízott 

sales és marketing cégek kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.  

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

-  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és 
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-  az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához. 

-  A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja 

érintett kezdeményezni:  

- postai úton a címen, 

- e-mail útján e-mail címen,  

- telefonon 

Az adatkezelés jogalapja:  

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont, 

• Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 

törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:  

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a 

szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az 

egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell 

üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során 

alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a 

szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez 

feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. 

- A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása esetén a 6. cikk 

(1) bekezdés c) pontja. 

- A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év. 

6:22. § [Elévülés] 

(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el. 

(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. 

(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni. 

(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis. 

 

 



 

8 info@mamalogia.hu 
 

Ügyfélkapcsolat  

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:  

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Név, e-mail cím, telefonszám Kapcsolattartás, azonosítás, 
szerződések teljesítése, 
üzleti cél. 

6. cikk (1) bekezdés b) és c) 
pontja, a szerződésből eredő 
követelések érvényesítése 
esetén a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény 6:21. §-a 

 

- Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen 

kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett. 

- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A 

megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de 

maximum 2 év. 

- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő által 

szerződésben álló cégek / Barion, Salesform/ kezelhetik. 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és 

• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához. 

• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja 

érintett kezdeményezni: 

- postai úton a címen, 

- e-mail útján,  

- telefonon 

• Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja. 
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához 

szükséges. 

- köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést 

teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni. 

- az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk 

a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni. 

 Hírlevél, DM tevékenység 

- A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és 

kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb 

küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. 

- Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva 

hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges 

személyes adatait kezelje. 

- Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás 

és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az 

esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – 

személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem 

keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben 

lévő linkre kattintva. 

        Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Név, e-mail cím Azonosítás, a hírlevélre/akciós 
kuponokra való feliratkozás lehetővé 
tétele. 

Az érintett 
hozzájárulása,6. cikk (1) 
bekezdés a) pontja.A 
gazdasági 
reklámtevékenység 
alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény 
6. § (5) bekezdése. 

A feliratkozás 
időpontja 

Technikai művelet végrehajtása.   

 

- Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett. 
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- Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, 

sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális 

információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.  

- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló 

nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. 

- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és 

marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával. 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  

- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, valamint 

- tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és 

- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához. 

• A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy 

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az 

alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: 

- postai úton a címen, 

- e-mail útján,  

- telefonon. 

• Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről. 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán és a szolgáltató 

jogos érdekén alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet 

szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a 

következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. 

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra 

kattintással. 

-    a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás 

előtti adatkezelés jogszerűségét. 
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Jelentkezés a Mami suli előadásaira, képzéseire. 

 

 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:  
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap 

Név Azonosítás a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont. 

Telefonszám Kapcsolattartás, egyeztetés a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont. 

E-mail cím Kapcsolattartás, az információk 
megküldéséhez szükséges 

a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont. 

Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, 
továbbá a szerződés létrehozása, 
tartalmának meghatározása, 
módosítása, teljesítésének figyelemmel 
kísérése, az abból származó díjak 
számlázása, valamint az azzal 
kapcsolatos követelések érvényesítése. 

6. cikk (1) bekezdés 
c) pontja, és a 
számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 
169. § (2) bekezdése 

A jelentkezés időpontja Technikai művelet végrehajtása. a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont. 

A jelentkezéskori IP cím Technikai művelet végrehajtása. a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés b) pont. 

 

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. 

 

- Az érintettek köre: a mamalogia.hu oldalon jelentkező valamennyi 

érintett.  

- Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az 

adatkezelés az előadásokat tartalmazó videók használatának végéig tart. 

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy 

az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes 

adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton 

tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa 

megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail 

címet is törli.  

- Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a 

személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő által az erre 

felhatalmazott cégek kezelhetik. 

 

 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:  
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- Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 

adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének 

korlátozását, és 

- az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás 

bármely időpontban történő visszavonásához.  

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a jelentkezéshez, majd szerződés 

teljesítéséhez szükséges, ezért köteles a személyes adatokat megadni, hogy 

jelentkezni tudjon a képzésekre. 

Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tud 

jelentkezni a Mami suli képzéseire. 

 

 Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik 

Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa  Érintett által 

megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, 

mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan 

korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok 

jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

Az Adatkezelő a weboldalain /mamalogia.hu, klub.mamalogia.hu/ SSL 

adatvédelmi kódoló szoftvert alkalmaz. Bármely információ, amelyet az érintett 

megoszt az Adatkezelővel, automatikusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a 

hálózaton történő továbbítás során védelem alatt áll. Az SSL lehetővé teszi a 

böngésző részére a weboldalra történő kapcsolódást és egy biztonságos 

kommunikációs csatorna használatot. 

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással, 

probléma esetén visszaállítás biztosításával kezeljük. 

 

„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. 

• Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést) 

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, 

továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott 

kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe. 
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Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat 

vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az 

adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az 

érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési 

intézkedések végrehajtására. 

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása 

alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen 

szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának 

megfelelően kezeli. 

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az 

adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által 

okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az 

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű 

utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el. 

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala 

nincsen. 

Az adatkezelő az informatikai háttár biztosítására tárhely-szolgáltatót, a 

megrendelt termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet 

igénybe.  

Adatfeldolgozók: 

 

• A honlap tárhelyét a Tárhely .Eu Kft. mind adatfeldolgozó biztosítja. 

Székhely 1140 Budapest Ormánság út 4. 

• A számlázást a Billingo Technologies Zrt. Székhely: 1133 Budapest, Árbóc 

utca 6. III. emelet 

• A bankkártyás fizetést a Barion  bankkártyás fizetési  rendszere végzi. 

(székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.) 

• Működtető szoftver Salesform, Netlight Consulting Kft. 1148 Budapest, 

Bánki Donát utca 12/B 
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Az adatkezelés célja: A megrendelések feldolgozása és a szolgáltatás nyújtása, a 

megrendelőkkel történő kapcsolattartás, és a megrendeléshez kapcsolódó 

számviteli kötelezettség teljesítése, valamint kedvezmények nyújtása. 

A fenti szolgáltatások az online kitölthető és beküldhető megrendelési űrlapok 

segítségével valósulnak meg, vagy e-mailben: info@mamalogia.hu 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott 

adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A felhasználó 

e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott 

e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadott e-mail címen 

történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a 

felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.  

Amennyiben online programot vásárolt, a megadott adatokkal a Megrendelő – 

sikeres fizetést– követően felhasználói profilt hoz létre a klub.mamalogia.hu 

oldalon. Ilyen esetben a megadottakon túl, az Adatkezelő kezeli az érintett 

regisztrált felhasználónevét, jelszavát is. 

A ki nem töltött űrlapokat 3 (Három) napig tároljuk, annak érdekében, hogy e-

mailben emlékeztessük a kitöltés befejezésére. Ennek jogalapja az 

üzletszerzéshez kapcsolódó jogos érdekünk. 

Ajánlatkéréssel kapcsolatos dokumentációt 5 évig őrzünk meg. 

Megrendelés esetén a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) 

bekezdése az irányadó. Az adatok megadása a megrendelés feltétele. 

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok a megrendeléstől számított 8 

(Nyolc) évig megőrzésre kerülnek. 

Online bankkártyás fizetés biztonságát a Barion Payment Zrt. garantálja. A 

Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-

EN-I-1064/2013. 

Bővebb információ: www. barion.com (Továbbított adatok: a megrendelt tételek 

neve és ára, illetve a végösszeg.) Az ott megadott adatok nem kerülnek a honlap 

Adatkezelőjének birtokába. 
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Az érintett jogai 

Az adatkezelés kapcsán az éritett bármikor visszavonhatja hozzájárulását, vagy 

tiltakozhat adatai kezelése ellen.  Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, 

kérjük, hogy azt írja meg az alábbi elérhetőségek egyikére: 

Nagy Marianna e-mail: info@mamalogia.hu 

Cím: 2000 Szentendre Kálvária út 67 II6 

 A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosításra kerül az érintett 

személyazonossága. Ha nem sikerül azonosítani, akkor a kérését sem 

teljesíthetjük. 

Tájékoztatáshoz való jog 

Hozzáférés joga (GDPR 15. cikke) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy 

a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- Jogosult megtudni az adatkezelés célját; 

- az érintett személyes adatok kategóriáit; 

- azon Adatfeldolgozókat, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli 

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy 

ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait. 

- Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy 

kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok 

helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az 

ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely 

felügyeleti hatósághoz címzett panaszt. 

- Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az 

adatokat nem az Érintettől gyűjtötték. 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a 

tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség 

esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a 

mailto:info@mamalogia.hu
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határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő 

meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a 

GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott 

esetben számít fel. 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, 

késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint 

arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és 

élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

NAIH 

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

web: http://naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv 

 A panaszkezelés írásban vagy szóban történik a megadott elérhetőségeken. 

Nagy Marianna e-mail: info@mamalogia.hu 

Cím: 2000 Szentendre Kálvária út 67 II6 

 Ha a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem 

lehetséges a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. 

 A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

- a fogyasztó neve, lakcíme, elérhetőségei  

- a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:info@mamalogia.hu
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- a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott 

iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,  

- Adatkezelő nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, 

amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,  

- a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus 

hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – 

a fogyasztó aláírása, 

- a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,  

- telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával 

közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.  

A panaszkezelésről nyilvántartást vezetünk.  Az adatkezelés célja: Panaszkezelés. 

Az adatkezelés jogalapja: A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

17/A.§. Ilyen esetben az adatok megadása kötelező. 

 

Helyesbítéshez való jog. 

Helyesbítés joga (GDPR 16. cikke) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult 

arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését.  

 

Tiltakozás joga 

Tiltakozás joga (GDPR 21. cikke): Ön tiltakozhat személyes adatainak 

folyamatban lévő kezelése ellen és annak a továbbiakban történő 

megszüntetését kérheti, ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél 

jogos érdekeinek érvényesítéséhez, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásához 

szükséges, vagy az adatkezelés közérdekű. Ilyen esetben az Adatkezelő 

megvizsgálja kérelmét és ennek függvényében szünteti meg az adatok további 

kezelését. 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Nagy Marianna nem kezelheti tovább a 

személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 

olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az 

érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.  
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3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben: 

- az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének 

megállapításáig terjedő időtartamra a Nagy Marianna korlátozza a 

személyes adatok kezelését; 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás 

korlátozását kéri; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez; 

- az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke 

szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének 

erejéig. 

Az érintett személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás elbírálásának 

időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést végző felfüggeszti, a 

tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a 

kérelmezőt tájékoztatja. 

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a 

tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

- az érintett hozzájárul az adatkezeléshez; 

- jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése; 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében 

szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy 

- jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az 

adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

 

3.5. Törléshez való jog  

Törlés joga (GDPR 17. cikke) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes 
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adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 

személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok 

valamelyike fennáll: 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 

gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése 

ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az 

érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami 

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

 

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 8.11 Adatvédelmi hatósági 

eljárás Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 

lehet élni: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu 

 

Egyéb: 

 Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat 

módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg 

lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet. 

 

 

 

 

http://www.naih.hu/


 

20 info@mamalogia.hu 
 

Cookie szabályzat 

Weboldalainkon cookie‐kat használunk. Személy szerint nem tudunk és nem is 

akarunk az ezekben tárolt információk alapján beazonosítani, mindössze arra 

használjuk, hogy tudjuk, járt‐e már korábban honlapunkon, és amennyiben igen, 

akkor milyen oldalakat nézett meg, és ezek alapján mely szolgáltatásaink 

érdekelhetik leginkább. Lehetősége van ezeket a cookie-kat a böngésző 

beállításain keresztül visszautasítani, azonban ebben az esetben, lehet hogy 

honlapunk nem minden beállítását tudja majd használni. 

Mik azok a cookie-k? 

Az mamalogia.hu a számítógépen vagy mobilon illetve tableten kis 

szövegfájlokat tárol el látogatáskor. Ennek segítségével lehet megjegyeztetni 

egy bizonyos ideig például a felhasználónevet, hogy ne kelljen mindig újra 

beírnia. Több hasonló kényelmi szolgáltatás működésének feltétele, hogy 

engedélyezze a cookie‐k használatát. A cookie‐kat vagy a cookie‐k használatával 

gyűjtött adatait harmadik fél számára nem adjuk át, valamint nem használjuk 

azonosításra.  

A honlap a következő cookie-kat használja:  

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Munkamenet 
sütik (session) 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. 
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

A vonatkozólátogatói 
munkamenet lezárásáig tartó 
időszak 

Állandó vagy 
mentett sütik 

Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. 
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

az érintett törléséig 

Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi 
szolgáltatások, valamint az 
információs társadalmi szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. 
törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) 
bekezdése 

1-2 hónap 
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A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie‐k: információkat gyűjtenek a 

felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja 

leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie‐k 

nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, 

névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal 

teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie‐k élettartama 

kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik. 

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A 

cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő. 

- Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az 

érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Beállítások 

menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt. 

- Az adatkezelés jogalapja: Az Érintettől hozzájárulás nem szükséges, 

amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő 

hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy 

felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van. 

-  A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi 

annak beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy 

(meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie 

mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait 

nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy 

weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat 

arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie 

beállításokat testre szabni: 

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu) 

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-

internet-explorer-delete-manage-cookies) 

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-

weboldak-haszn 

Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU) 

• Google és facebook szolgáltatások használata 

• Google Adwords konverziókövetés használata 
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1. A „Google AdWords” nevű online reklámprogramot használja az 

adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google 

konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző 

szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; 

„Google“). 

2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a 

konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-

knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes 

adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk. 

3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie 

még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a 

hirdetésre kattintott. 

4. Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords 

ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. 

5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével 

szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó 

ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így 

tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott 

oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem 

jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne. 

6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt 

elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének 

lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi 

oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/ 

• A Google Analytics alkalmazása 

• Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. 

(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-

kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így 

elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.  

• A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal 

létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek 

és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó 
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IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.  

• A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására 

és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal 

üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja 

használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, 

hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket 

készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos 

további szolgáltatásokat teljesítsen.  

• A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által 

továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k 

tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával 

megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben 

előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen 

használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza 

a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait 

(beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető 

böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu  

• Facebook pixel  

1. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon 

jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal 

tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A 

Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak 

személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. 

A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook 

Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: 

https://www.facebook.com/business/help/651294705016616  

• Közösségi oldalak 

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi 

oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe. 

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a 

Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi 
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oldalakon, és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon 

keresztül felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.  

3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi 

elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, 

illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése. 

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok 

megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek 

adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok 

kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon 

tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így 

az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási 

lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes 

adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon. 

Amennyiben az érintett adatai törlését kéri, úgy a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és email adatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 

törvényben (a továbbiakban: Katv.) meghatározottak szerint a mamalogia.hu 

oldal tilalmi listát vezet. Nagy Marianna kötelezi magát, hogy a reklámcélú 

megkeresés  előtt ellenőrzi, hogy az érintett szerepel-e a tilalmi listán. 

2021 06. 30. 

 

 


