
Adatkezelési nyilatkozat

Ferencz Veronika egyéni vállalkozó az általa üzemeltetett http://www.ferenczveronika.hu weboldal/honlap 
szolgáltatásaihoz kapcsolódóan jelen adatkezelési nyilatkozat alapján jár el.

A felhasználó a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el jelen adatkezelési nyilatkozat 
rendelkezéseit.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A honlap üzemeltetője és tulajdonosa: Ferencz Veronika egyéni vállalkozó 
Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 28. 2/26.
Postacíme: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 28. 2/26.
Elektronikus (e-mail) cím: veronikaferencz@yahoo.co.uk
Nyilvántartási szám: 50364468
Adószám: 67527533-1-42

A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa. A 
weboldal szövegezésében leírt információk tájékoztató jellegűek, a honlap tulajdonosa nem vállal felelősséget a 
helytelen értelmezésből fakadó vélt előnyök elmaradásáért.

A honlap felépítése és megjelenése a Ferencz Veronika és Ferencz Áron által kialakított arculat része, a 
felhasznált képek saját tulajdonúak. A másolás vagy egy megtévesztésre alkalmas hasonló kialakítás elkészítése 
jogsértésnek minősül. 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK ÉS ADATBIZTONSÁG

A honlap tulajdonosa a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal 
összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek, valamint megakadályozza 
az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és felhasználást annak érdekében, hogy a felhasználó természetes 
személyek magánszférájának tiszteletben tartása megvalósuljon.

A honlap tulajdonosa és a tárhely-szolgáltató Microware Hungary Kft. (https://www.microware.hu/hu) 
mindent megtesz a weboldal biztonsága érdekében, de nem vállalnak felelősséget a honlappal esetlegesen 
összefüggésbe hozható internetes kártevőkből eredő károkért. A weboldal a felhasználó beleegyezése nélkül 
semmilyen személyes adatot nem gyűjt.

A honlapon a bejelentkező panelben a felhasználó által megadott személyes adatok (név, e-mail cím) kizárólag 
a kapcsolatfelvétel célját szolgálják. Az üzenetben a felhasználónak lehetősége van egyéb személyes adatok 
(életkor, fizikai és pszichikai állapot, stb.) közlésére is, melyek nem szükségesek a bejelentkezéshez, ugyanakkor 
ezek megadásával a felhasználó kifejezetten felhatalmazza a honlap tulajdonosát ezen adatok kezelésére. 

Az adatok a felhasználó beleegyezésének egyértelmű kinyilvánítása után automatikusan továbbításra kerülnek a 
honlap tulajdonosának e-mail címére, így az üzenetek további biztonságát a címet biztosító Yahoo és a mögötte 
álló Oath digitális és mobilmédia-vállalat adatvédelmi irányelvei szavatolják (elérhetőek itt: https://policies.
oath.com/ie/hu/oath/privacy/index.html). 

A kapott személyes adatokat csak a honlap tulajdonosa látja, azokat adatbázisban nem rögzíti, adatfeldolgozók 
szolgáltatásait nem veszi igénybe, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja és nem adja át.
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A személyes adatok törlését vagy módosítását a honlap tulajdonosának valamely elérhetőségén lehet 
kezdeményezni.

EGYÉB

Az adatkezelési nyilatkozattal kapcsolatban felmerülő kérdések, illetve személyes adatai kezelésére vonatkozó 
tájékoztatáskérés esetén felveheti kapcsolatot honlap tulajdonosával a fenti elérhetőségeken.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: https://naih.hu

A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosítások 
a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. 

Legutóbb módosítva: 2018. május 25.
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