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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.liszkayjudit.hu oldalon található honlap használatával és a honlapon történő 
regisztrációval kapcsolatos adatkezeléséről:

1. Az adatkezelő adatai és tevékenysége:

Az adatkezelő asztrológiai tevékenységet végez, és ennek támogatására honlapot üzemeltet.

Számlázási név: Liszkay Judit, egyéni vállalkozó

Cím/székhely: Cím/székhely: 2030 Érd Nádas utca 1

Adószám: 56197929-1-33

E-mail cím: liszkayjudith@gmail.com

Adatkezelési bejelentések: liszkayjudith@gmail.com

2. Az adatkezelési tájékoztató célja:

AzAz Adatkezelő (adatok fentebb) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény 
tartalmát, illetve a továbbiakban kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével 
kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos nemzetközi jogszabályokban, az Európai 
Unió jogi aktusaiban, valamint a jelen szabályzatban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő ( Liszkay Judit) fenntartja magának a jogot, jelen tájékoztató esetleges 
megváltoztatására, azzal a feltétellel, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti az 
érintetteket.

AzAz Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan intézkedést 
(jogi, informatikai, technikai, szervezési, biztonsági) ami az adatok biztonságát garantálja.

Továbbá az Érintettek (a személyes adatok alapján azonosított, vagy azonosítható személyek) 
teljeskörű tájékoztatást kapjanak adataiknak az Adatkezelő által végzett kezeléséről, így 
különösen, de nem kizárólagosan:

- a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról,

- az adatok kezelésébe, illetve feldolgozásába esetlegesen bevont harmadik személyekről

- az - az Érintettek jogairól és jogérvényesítési lehetőségeiről.

3. A kezelt személyes adatok köre:

3.1 Hírlevélre való felíratkozás során megadandó személyes adatok:
- A Hírlevélre való felíratkozás során az emailben küldött ingyenes információk, továbbá a 
pénzért megvásárolt szolgáltatásokról és termékekről szóló tájékoztatók és ajánlatok esetén 
kizárólag a következő adatokat tároljuk

a, keresztnév (illetve bármilyen egyéb kitalált név is lehet)
b, b, email cím ( erre az adott címre küldjük az emaileket)
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3.2 A megbízáshoz kapcsolódó számlázási adatok:
A megrendelés teljesítése után kiállított számlák a számviteli törvényben meghatározott módon 
és ideig elkülönítve, zárható, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen történik.

3.3 Technikai adatok:
Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel megőrzi és megvédi (titkosság, 
rendelkezésre állás és sértetlenség)

3.4 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok:3.4 Online megrendeléshez kapcsolódó adatok:
Online rendszerben a megrendelőktől adatokat nem gyűjtünk és nem kezelünk.

3.5 E-mailes, illetve telefonos megrendeléshez kapcsolódó adatok:
Az Adatkezelő kizárólag azokat az adatokat kezeli és gyűjti, amik a megrendeléshez (adott 
szolgáltatás teljesítéséhez) szükségesek.

A megrendelt írásos anyagok befejezésig harmadik fél által be nem azonosítható módon A megrendelt írásos anyagok befejezésig harmadik fél által be nem azonosítható módon 
kerülnek tárolásra az Adatkezelő védett számítógépén, minden előírásnak eleget téve. Ezek az 
adatok továbbá semmilyen módon nem kapcsolhatók össze a kapcsolattartásra szolgáló email 
címekkel illetve telefonszámokkal.

A megrendelés teljesítése után, ahogy az anyag átadásra kerül a megrendelőnek, másolati 
példány nem kerül megőrzésre.

3.6 Cookie-k (sütik)

3.6.1 3.6.1 A sütik feladata:
a, megkönnyítik a weboldal használatát
b, minőségében jobb felhasználói élményt biztosítanak
c, információkat gyűjtenek a látogatókról és az eszközeikről
d, megjegyzik a látogatók egyéni beállításait (azokat amelyek felhasználásra kerül(het)nek) így 
nem kell újra begépelni őket.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (cookie) A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (cookie) 
helyez el, amelyet a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy 
korábban elhelyezett cookie-t, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a 
felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék 
Adatkezelő weboldalát, használhassák az ott elérhető szolgáltatásokat és a weboldal további 
funkcióit. Az ilyen típusú sütik érvényessége a böngészés befejezéséig tart. A böngésző 
bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre 
használt egyéb eszközökről.
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3.6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika) :
Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Az adatkezelő weboldalán alkalmazza a Facebook, a Google Analitycs, illetve a weboldal sablon, 
mint harmadik fél sütijeit is. Ezen statisztikai célú szolgáltatások használatával az Adatkezelő 
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az 
adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának a céljával használja fel. 
Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén illetve böngészésre használt egyéb 
eszközén, annak böngészőjében maradnak, amíg a látogató nem törli őket.

További információ a További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken 
olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:

A Felhasználó bármikor kérheti az összes adatának a törlését, kivételt képeznek ez alól a 
számlái, amelyek a számviteli törvényben meghatározott módon és ideig történnek.
Hírlevelek küldése esetén, az adatokat addig kezeljük, amíg a Felhasználó nem törölteti a 
leíratkozási linken keresztül, illetve nem kéri e-mailen.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja:

5.1 Általános adatkezelési irányelvek:
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – 
törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 
érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg kell felelnie e célnak. Csak olyan 
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a 
cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes 
adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha 
az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei 
minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Az Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen 
vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában 
egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléseknél az érintettek a hozzájárulásukat az 
adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott a megadott 
adatok egykörének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, ilyen 
esetekben erről ügyfeleinket külön értesítjük/tájékoztatjuk.

Liszkay JuditLiszkay Judit tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve törvényi 
felhatalmazáson alapulnak.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét hogy, amennyiben nem saját személyes 
adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett személy hozzájárulásának 
beszerzése.
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Az adatkezelés alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos 
jogszabályokkal, különös tekintettel az alábbiakra:

- 2016/679/EU Rendelet (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
- 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- - 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 
kezeléséről
- 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

5.2 Az adatok fizikai tárolási helye:
A hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatok jelszóval védett, zárt admimisztrációs felületen A hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatok jelszóval védett, zárt admimisztrációs felületen 
kerülnek tárolásra. Adatkezelő az eszközeit, melyek tartalmazhatnak adatokat, adatkezelési 
célra szolgáló, zárható helyiségben, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon tárolja.

5.3 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:
Adatokat harmadik félnek nem adunk át, nem továbbítunk, nem adunk el illetve semmilyen 
módon nem szolgáltatunk ki.

A A Felhasználó adatai kizárólag az Adatkezelő részére férhetőek hozzá, továbbá azon 
szolgáltatásokat nyújtó cégek részére, amelyeket az Adatkezelő a megfelelő működés és a 
Felhasználók kiszolgálása érdekében igénybe vesz. Mindezek a szolgáltatások szintén szigorú 
intézkedéseket hoztak és megfelelnek a GDPR-ban foglalt alapelveknek és szabályoknak.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor 
kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az 
adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Kötelező adatkezelésKötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és 
megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az 
adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény 
kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok 
nyilvánosságát is, nem sérthetik.

6. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve kérheti személyes adatai 
helyesbítését, valamint- a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, visszavonását, élhet 
adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 
fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog:
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
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adatai helyesbítését, valamint- a kötelező adatkezelések kivételével- törlését, visszavonását, 
élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az 
adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog:
Az Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését 
a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén. Az érintett 
kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják 
vagy kapták meg az adatokat.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga:6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga:
Érintett kérhet hozzáférést a rá vonatkozó személyes adatokhoz, mely esetben a Adatkezelő 
köteles tájékoztatást adni arról, hogy az Érintettre vonatkozóan kezel-e személyes adatot. 
Amennyiben kezel, mi annak pontos célja, jogalapja, a kezelt adatok köre, és az adatkezelésre 
vonatkozó főbb szabályai és az Adatkezelő az Érintett kérelmére köteles elektronikus úton 
rendelkezésére bocsájtani a kezelt személyes adatok másolatát.

Adatvédelmi incidensAdatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad az 
adatvédelmi incidens  körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.
Ha adattovábbítás történik, az Adatkezelő az Érintett kérelmére tájékoztatást ad annak 
jogalapjáról és címzettjéről.

6.3 Helyesbítés joga:
Érintett kérheti adatai helyesbítését, a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok korrigálását, 
hiányos adatai kiegészítését, adatai törlését, illetve adatai kezelésének korlátozását.

6.4 Törléshez való jog:6.4 Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 
Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- Amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat 
gyűjtötték, vagy más módon kezelték.
- Abban az esetben, ha érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja.
- Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok - Amennyiben az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatai kezelésre.
- Abban az esetben, ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
- Amennyiben a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Az érintett kérelmére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja személyes 
adatai pontosságát (ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi 
a személyes adatok pontosságának ellenőrzését).
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Az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és helyette kéri azok 
felhasználásának korlátozását.

Az Adatkezelőnek nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelemhez, vagy 
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget 
élveznek e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az 
érintett hozzájárulásával, vagy a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy 
védelméhez vagy más természetes, vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az 
Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog:
Az Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 
és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga:
Az Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése 
(továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének 
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat 
felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos 
kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Az Adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és 
annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az 
adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – 
megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett 
intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot 
korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.8 Visszavonás joga:6.8 Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.9 Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 
ügyben soron kívül jár el.

6.10 Automatizált döntéshozás egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált 
adatkezelésen-ideértve a profilalkotást is- alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással 
járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
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Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C 
Levelezési cím: 1530 Budapest Pf: 5
Telefon: +3613911400
Fax: +3613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7. Egyéb rendelkezések:7. Egyéb rendelkezések:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési 
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a 
Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása más szervek tájékoztatás adása, 
adatok közlése. átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az 
adatkezelőt.

Liszkay JuditLiszkay Judit a hatóságok részére- amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét 
megjelölte- személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés 
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Jogorvoslati lehetőségek:

 Panasz előterjesztése:
 Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az  Javasoljuk, hogy hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése előtt, az Érintett éljen az 
Adatkezelőhöz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos 
egyeztetés) lehetőségével. Az adatkezelő egy személyben adatvédelmi tisztviselő is, kérdésével, 
panaszával bármikor forduljon hozzá bizalommal.

Az Adatkezelő ezen célból rendelkezésre álló elérhetősége:
Név: Liszkay Judit
E-mail cím: liszkayjudith@gmail.com
Postacím: Postacím: 2030 Érd, Nádas utca 1.


