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A  monika-vendehgaz.hu-t  Földesi  József  üzemelteti.  Földesi  József  jelen  nyilatkozatával
tájékoztatja  a  honlap  látogatóit  és  felhasználóit  adatkezelési  gyakorlatáról,  az  adatok  védelme
érdekében  megtett  szervezési  és  technikai  intézkedéseiről  és  a  felhasználók  jogorvoslati
lehetőségeikről.  Amikor  a  monika-vendehgaz.hu  szolgáltatásait  használja,  az  adatkezelőre  bíz
bizonyos személyes adatokat.

1. Az adatkezelő

Földesi József (székhely: 8300-Tapolca, Vörösmarty u. 32. E-mail: info@monika-vendeghaz.hu 
telefon: +36-30/640-7157).

2. A kezelt adatok köre

A honlap  megtekintése  során,  szerver  oldalon,  az  Advanced  Web  Statistics  automatikusan
statisztikai  adatokat  generál.  Az üzemeltető  ezen  adatokat  nem kapcsolja  össze  más  személyes
adatokkal.

Bárki  látogathatja  a  honlapot  anélkül,  hogy  a  technikailag  automatikus  adatkezelésen  túl
bármilyen személyes adatokat kellene megadnia. A megkeresések esetén a felhasználó nevét, címét,
telefonszámát, e-mail-címét Földesi József kizárólag kapcsolattartási célra használja.

Földesi József a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé a honlap más látogatói számára.

3. Az adatkezelés jogalapja

A honlap használatához megadott  adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával,  a
jelen  tájékoztatás  ismeretében  történik.  A 2.  pontban  megjelölt  személyes  adatok  kezelésének
jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. 



4. Az adatkezelés céljai

Weboldal látogatói adatok - A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs
rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag
elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célokból történik.

Földesi József kezelésébe adott személyes adatok kezelésének a célja, hogy az érintett érdeklődő
naprakész tájékoztatást kapjon a kért szolgáltatásokról.

A személyes  adatokat  Földesi  József  eltérő  célra  nem  használja,  és  bizalmasan  kezeli.  Az
adatkezelő a megjelölt  céloktól eltérő célra,  a személyes adatokat nem kezeli.  Az így megadott
adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

5. Az adatkezelés időtartama

A  felhasználók  által  megadott  személyes  adatok,  hozzájáruláson  alapuló  adatkezelése  az
adatkezelési  cél  megvalósulásáig  áll  fenn,  időtartama  az  adatkezelés  céljától  függő,  kérésre
megszüntethető.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

A felhasználók  által  megadott  személyes  adatokhoz,  valamint  a  technikai  működés  miatt
automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő weboldalfejlesztője férhet hozzá.  A
törvényben előírt, kötelező adattovábbítások esetén Földesi József az egyes hatósági adatkérések
teljesítése  előtt  minden  egyes  adat  tekintetében  megvizsgálja,  hogy  valóban  fennáll-e  az
adattovábbítás  jogalapja,  és  szükség  esetén  kikéri  az  adatvédelmi  hatóság  véleményét.  Nem
nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető az érintett E-mail címe.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

Kérjük a felhasználókat, hogy ha úgy érzi, hogy Földesi József megsértette a személyes adatok
védelméhez  fűződő  jogát,  akkor  vegye  fel  velünk  a  kapcsolatot,  hogy  az  esetleges  sérelmet
orvosolhassuk.  Tájékoztatjuk  a  felhasználókat,  hogy  igényüket  polgári  bíróság  előtt  is
érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi hatóság segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő
kötelezettségeire  vonatkozó részletes  jogszabályi  rendelkezéseket  az Európai  Parlamentnek és  a
Tanácsnak  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 rendelete (2016. április 27.), az információs önrendelkezési jogról és
az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvény tartalmazza,  valamint  az  elektronikus



kereskedelmi  szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § tartalmazza. 

Földesi József az Ön személyes adatát kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozat és a hatályos
adatvédelmi  jogszabályoknak  megfelelően  dolgozza  fel.  Amennyiben  azonban  Ön  személyes
adatainak feldolgozásával kapcsolatban mégis panaszt szeretne tenni, vagy más módon elégedetlen
azzal, ahogyan az adatait kezeljük, jogában áll a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8. Kikötés

Az  adatkezelő  fenntartja  a  jogot,  hogy  az  adatvédelmi  nyilatkozatát  megváltoztassa.  Az
adatkezelés  megváltozása  nem  jelentheti  a  személyes  adatok  céltól  eltérő  kezelését.  Az  erre
vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. 
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