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1. Az adatkezelő meghatározása
A ginaszalon.hu üzemeltetője (továbbiakban Adatkezelő).
Gina94 Bt.
Székhely: 1152. Budapest, Nyaraló u. 11/a.,
Vezető tisztségviselő: Keményné Haffner Éva
Telefonszám:(+36-20) 489-0668
Email címe: ginaszalon@gmail.com

2. Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó adatfeldolgozók
23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft.,
Postacím: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
Székhely: 1094 Budapest, Liliom u. 24-26.,
Telefon: +3614501222, Fax: +3614501223.
Tevékenység: tárhely szolgáltatás

3. Általános információk

A weboldal adatkezelőjének, a használt adatok körének, és helyének
meghatározása. A Nyilatkozat rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös
tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(„Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.
Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e Nyilatkozatban leírt céloktól
eltérő célokra nem használja fel, és fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési
szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Weboldalunk szolgáltatásait, (adatbekérő űrlapjainkat) csak az adatvédelmi
nyilatkozatunk elfogadása után tudja használni, (eljuttatni hozzánk).
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4. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak
érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika
megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz
annak
érdekében,
hogy
adatfeldolgozói
is
megfelelő
adatbiztonsági
intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

5. Önkéntesen megadható adatok
5.1. Adatkezelés a weboldal böngészése esetén

A weboldal böngészéséhez nem szükséges semmilyen személyes adatot
megadnia.

5.2.Adatkezelés önkéntes kapcsoltfelvétel esetén

A weboldalon egy űrlap kitöltésével, és az adatvédelmi nyilatkozatunk elfogadása
után, lehetősége van felvenni az Adatkezelővel a kapcsolatot. Az elküldött adatok
nem kerülnek tárolásra a tárhelyen, hanem azonnal továbbítódnak az Adatkezelő
email fiókjába. A megadott adatok kizárólag az Önnel való kapcsolat felvételre
lesznek felhasználva, (választ adva az Ön által önkéntesen küldött érdeklődésére,
kérdésére), más célt nem szolgálnak, másnak átadásra nem kerülnek.
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel elősegítése
kezelt adatok köre: név, e-mail cím, üzenet szövege. Az adatok megadása
önkéntes, hitelességük az Ön felelőssége.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.
adattárolás módja: Az elküldött adatok a honlapon nem kerülnek tárolásra, az
üzenet elküldése után azonnal, az Adatkezelő email fiókjába érkeznek, és az
oldal elhagyásakor automatikusan megsemmisülnek.
adattárolás határideje: Beérkező emailjét az Adatkezelő a kapcsolat felvételi
ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig) tárolja.

5.3. Tájékoztatás a weboldalon található fotók adatkezeléséről
adatkezelés célja: Elkészült munkáink internetes felületeinken való bemutatása.
Referencia albumok bővítése, és új Ügyfeleinknek, ötletadás céljával.
adattárolás

módja:
Az ügyfeleink által átküldött, fotókat, felirattal
megkülönböztetjük, jelöljük, és weboldalunk szerverén, illetve egy külön erre a célra
rendszeresített adathordozókon tároljuk. Harmadik félnek jogi személyek kivételével,
át nem adjuk.
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kezelt adatok köre: az Adatkezelő részére (e-mailben, Facebook-on egyéb

internetes üzenetben, és/vagy személyesen papíralapú képen), visszaküldött fotók.
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás.
Az elkészült munkánkról kért képeket, nem titkoltan referencia képeknek kérjük
Ügyfeleinktől. Ez alapján a fotók átadása, átküldése esetén, Ön és a képen

szereplő személyek beleegyezésüket adják, hogy a róluk készült fotókat,
megjelenítsük internetes felületeinken (weboldal, Facebook oldal).
adattárolás

határideje:

Amennyiben nem szeretne szerepelni internetes
felületeinken, kérjük, elsősorban ne küldjön fotók részünkre. Amennyiben már küldött
de meggondolta magát: Az adatkezelő, egy ez irányú (személyes, telefonos, írásos)
megkeresés esetén, 5 munkanapon belül vállalja, hogy a fotókat az internetes
felületéről, és minden más adathordozójáról eltávolítja, törli.

6. Automatikusan tárolt adatok:

A weboldal oldalainak meglátogatása során a szerveren található operációs
rendszer automatikusan rögzíti a Látogató IP címét, operációs rendszerének
típusát, a megtekintett oldalakat, a látogatás időpontját, és földrajzi helyét (nem
pontos cím csak város szintig) un. log fájlokban., Ezek azonban nem
kapcsolhatók össze a Látogatók semmilyen egyéb személyes adataival.
Adat tárolás célja és jogalapja:
Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő
jogos érdekére tekintettel és a Szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl.
jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a
Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti a weboldal tárhely
szolgáltatójának szerverén
Adat tárolás ideje: 2-6 hónap.

7. Tájékoztatás az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok
illetik meg. (Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az, az Ön azonosításával jár
együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell.
Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de
az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is
kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön
adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal
kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és
panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát
azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek
felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.)
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen
esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye
figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal
a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást.
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Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a
számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha
Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos
jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.
A személyes adatokhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy:
x a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
x a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
x az adatkezelés céljai;
x az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
x információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
x a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
x az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes
adatok kezelése ellen;
x a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
x ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
x az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás),
ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az
ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható
következményekkel bír.
Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
x Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal
megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
x az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból
(például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak
az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
x az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt
adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
x

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is
megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem
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kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos
indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy 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.
Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a
korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.
Törléshez - elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
x a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
x Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
x Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
x a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz
alapján megállapítást nyert,
x a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
x Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az
Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni
köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket –
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa
az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.
x A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
x a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
x a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás
keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését
jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
x jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.:
ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette,
vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).
Tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az
esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
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Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az
adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy
kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat
kérte, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön
rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az
Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.
Automatizált döntéshozatal
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre
nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az
érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében,
ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi
beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást
nyújtson be.
A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:
x Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges;
x meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami
jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
x vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti.
(levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Érvényes 2018-05-25-től.
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Cookie kezelési szabályzat ginaszalon.hu
A fogalom meghatározása: A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a
felhasználó böngészőjének, és amelyet az ügyfél számítógépe tárol. A cookie-ban
személyes adat nem kerül tárolásra, csak funkcionális, statisztikai és célzott
hirdetések nyújtásának segítésére jönnek létre anonim módon.
Létrejöttük jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.
A honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön
számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a
honlapot.
Rendelkezési jog: Amennyiben nem szeretné engedélyezi használatukat, le
tilthatja létrejöttüket böngészőjében, ahol a már meglévőket is törölheti a
beállításokban. Amíg nem fogadja el használatukat, weboldalunk alján egy
figyelmeztető sávban emlékeztetjük Önt erre.
A legnépszerűbb böngészők cookie (süti) beállításairól az alábbi linkeken
tájékozódhat
Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer 11
Microsoft Internet Explorer 10
Microsoft Internet Explorer 9
Microsoft Internet Explorer 8
Microsoft Edge
Safari
A letiltásuk után előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljes körűen működni.

A weboldalunk által használt cookie-k
PHPSESSID
célja Az Ön egyedi session cookie-jának azonosításához szükséges
weboldalunkon.
lejárata: A munkamenet végén
__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmv, __utmz
célja információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a
weboldalt. Minden információ (böngésző használat, új látogatók száma, stb.)
névtelenül kerül összegyűjtésre és elküldésre a google analytics szerverre azzal a
céllal, hogy javítani tudjunk a weboldal által nyújtott szolgáltatásokon
lejárata: A munkamenet végén.
cookieconsent
Ebben tároljuk, hogy az adott számítógépről érkező látogató elfogadta-e a
Cookie szabályzatunkat.
lejárata: 30 nap
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Milyen típusú cookie-k találhatók ezen a weboldalon?
Feltétlenül szükséges cookie-k
Ezek a cookie-k alapvető fontosságúak ahhoz, hogy látogatók használni tudják a
weboldal funkcióit (űrlapjait), melyen keresztül elküldhető pl üzenet, érdeklődés.
Marketing és, célzott marketing (Remarketing) cookie-k
Ezek a cookie-k az Önhöz és az Ön érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket
és üzeneteket jeleníthetnek meg. Más webhelyekhez, (Googlehoz, Facebookhoz)
kapcsolódnak.
Statisztikai célú cookie-k
A weboldal Google Analytics statisztikát használ. Az ezáltal létrehozott cookie-kat
arra használhatók, hogy információt gyűjtsön arról, hogy a látogatók hogyan
használják a honlapot. A cookie-k anonim módon gyűjtik az információkat,
ideértve az oldal látogatóinak számát, hogy a látogatók honnan kattintottak rá az
oldalra és, hogy milyen aloldalakat látogattak meg.
Érvényes 2018-05-25-től.
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