
Adatkezelési Tájékoztató

Ezen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a https://www.eyn.hu  weboldal felhasználói által, az oldal 
használata során megadot és a weboldal üzemeltetői (Teiermeyer Márton e.v., a továbbiakban 
"Szolgáltató", vagy "Adatkezelő") számára kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó 
elveket és szabályokat meghatározza.

A Weboldal használatának megkezdésével a weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: 
„Felhasználó”) elfogadják a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételeit, ezért kérjük, hogy a weboldal
használata előt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót („Tájékoztató”).

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A szükséges 
változásokról kellő időben értesít kkzknségét. 

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató (a weboldal üzemeltetője) külknks tekintetel vete
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy 
„GDPR”).

A jelen adatkezelési szabályzat az https://www.eyn.hu   weboldalon a látogatók által knkéntes 
hozzájárulással megadot, ingyenes és megvásárolt anyagok letkltéséhez, online oktatóanyagok, 
tanfolyamok és egyéb termékek hozzáféréséhez, hírlevél kiküldéséhez - valamint a weboldalon elvégzet 
bármilyen olyan művelet, amely személyes adatok kezelésével jár - katpcsolódó adatok tárolására és 
kezelésére vonatkozik. A személyes és egyéb adatok kezelését az alábbi alatpelvek betartása mellet végzi:

I.Az általános rendelkezések

1. Személyes adatokat csak a tkrvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk, azaz: kizárólag meghatározot
célból, jog gyakorlása és kktelezetség teljesítése érdekében.

2. Csak olyan személyes adatokat kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 
elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelünk.

3. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg katpcsolata van az érintetel,
vagy ez helyreállítható. Mindez akkor valósul meg, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai 
feltételekkel, amelyek a katpcsolat meglétéhez, vagy helyreállításhoz szükségesek.



4. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok tpontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára 
tekintetel szükséges - a natprakészségét, valamint azt is, hogy az érintetet csak az adatkezelés céljához 
szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, és harmadik félnek nem adjuk át.

6.Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban
megadot elérhetőségeink egyikén.
A személyes adatok tkrlését szintén az alábbiakban megadot elérhetőségeink egyikén lehet
kérni.

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető egyéni vállalkozás, (a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy 
„Adatkezelő” vagy „Eyn”).

Székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi u. 4.
Kétpviseli: Teiermeyer Márton
E-mail címe: eyn@egyenisegetpites.hu
Hírlevél adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-108443/2016
A direkt marketng célú adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-108444/2016

Adateldolgozók

A weboldal kezelését, karbantartását, adatfeldolgozását az adatkezelő végzi.

Hozzászólások, vagy regisztráció esetén adatok feldolgozását szintén az adatkezelő végzi.

Megrendelési űrlapok által leadott rendelések esetén az adatokat a Mailchimp (The Rocket Science Group, 
LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA) tárolja, és az adatkezelő dolgozza 
fel.

A hírlevelek küldését szintén a Mailchimp végzi.

A weboldal tárhelyét a webwise Hungary Kft. (4024 Debrecen, Kossuth u 8.) biztosítja.

Az adatkezelés jogalatpjai

a) az információs knrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tkrvény 5. § (1) 
bekezdés a) tpontja alatpján az érintet  hzzááárulása.

b) szerződés érdekében jogalatp: bármilyen vásárlás a Szolgáltató által számlaadási kktelezetséggel jár, ezen
esetben szükséges a vásárló teljes neve és lak (számlázási) címe a vásárlás teljesüléséhez és a számla 
kiállításához.

c) törvényes áhgalap: adatkezelőre vonatkozó jogi kktelezetség - a kiállítot számlákat a tkrvény 
értelmében legalább 5+1 évig őrizni kell, illetve a bevételi nyilvántartást az egyéni vállalkozó  a kiállítás 



adóévét kkvető ktkdik natptári év végéig kkteles megőrizni, számviteli bizonylatok esetében  8 évig meg kell
őrizni ezeket az adatokat. 

d) egyéb esetek: amennyiben a személyes adat felvételére az érintet hozzájárulásával került sor, az 
adatkezelő a felvet adatokat tkrvény eltérő rendelkezésének hiányában az adatkezelő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok 
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külkn hozzájárulás nélkül, valamint az érintet 
hozzájárulásának visszavonását kkvetően is kezelhet.

Ide tartozik az az eset is, ha az érintet hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan kkltséggel 
járna, és az előző mondatban említet feltételek fennállnak.

A kezelt adatok kkre, és kezelésének célja

Érintetek köre: A honlatpon/weboldalon regisztrált valamennyi érintet.

A Felhasználó knkéntes alatpon, a szolgáltatás használatához a kkvetkező adatokat adhatja meg:

Feliratkhzás, ingyenes letöltés esetén: Név (kereszt, vagy felhasználónév), e-mail cím.
A név az azonosítás és a katpcsolatelvétel szemtpontjából szükséges, az e-mail cím a katpcsolatelvétel 
mellet, a tájékoztató anyagok elküldése, és hozzájárulás esetén hírlevél megküldése miat.

Rendelési űrlap kitöltése esetén: Teljes név, e-mail cím, lakcím, ha eltérő, akkor számlázási név és cím, cég, 
vagy vállalkozás esetén adószám is megadható. A lakcím tkrvényi előírások - számlaadási kktelezetség és 
bevételi nyilvántartás vezetése miat - szükséges, adószám a vállalkozó, vagy cég saját elszámolásához. 
Tehát az adatgyűjtés célja a megrendelés teljesülése és a tkrvényi előírások teljesítése.
Lásd részletesebben alább: "Online megrendelés és szolgáltatás adatkezelése"

Regisztráció: A weboldalon elérhető egyes szolgáltatások hozzáféréséhez (e-kknyvek, oktatóanyagok, 
tanfolyamok) lehet rá szükség. Ezen esetben a Szolgáltató egy felhasználónevet, e-mail címet és jelszavat 
állít be a Felhasználó számára. Az adatkezelés célja it a Felhasználó hozzáférésének biztosítása az általa 
megvásárolt szolgáltatásokhoz, termékekhez.

Kérdőívek, vagy véleménykérő űrlaphk kitöltése esetén: A Felhasználó válaszai, neve és e-mail címe. Célja a 
Szolgáltató által nyújtot szolgáltatások és termékek fejlesztése, a Felhasználó véleményének megismerése, 
azért, hogy a Szolgáltató minél hasznosabb, alkalmazhatóbb, jobb szolgáltatást nyújthasson. 

Az adatok kezelésének időtartama

A szükséges feltétel teljesüléséig, az érintet hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a tkrvényi előírások 
teljesüléséig.

Hírlevél feliratkhzás és egyéb  írlevéllel is kapcshlaths feliratkhzás esetén a feliratkozó hozzájárulásának 
visszavonásáig, online hozzáférések esetén meghatározatlan ideig, vagy a feliratkozó hozzájárulásának 
visszavonásáig, termékek rendelése esetén a tkrvényi előírás időtartamáig. 



Termékek és szhlgáltatáshk megrendelése esetében a kiállítot számlákat a tkrvény értelmében legalább 
5+1 évig őrizni kell, illetve a bevételi nyilvántartást az egyéni vállalkozó  a kiállítás adóévét kkvető ktkdik 
natptári év végéig kkteles megőrizni. Számviteli bizonylatok esetében  8 évig meg kell őrizni ezeket az 
adatokat (számvitelről szóló 2000. évi C. tkrvény 169. § (2) bekezdése alatpján).

Az érintetek jogai

Az érintet kérhet az Adatkezelőtől:

a) tááékhztatást a személyes adatai kezeléséről

Az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintet általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízot 
adateldolgozó által feldolgozot adatairól, az adatok forrásáról, az adatkezelés jogalatpjáról, céljáról, és az 
időtartamáról. Ha van külkn adateldolgozó, akkor az adateldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel 
ksszefüggő tevékenységéről is.

Ezen felül a további lehetséges esetekről: 

Adatvédelmi incidens kkrülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtet intézkedésekről. Érintet 
személyes adatainak továbbítása esetén - az adatovábbítás jogalatpjáról és címzetjéről.

Az Adatkezelő kkteles a kérelem benyújtásától számítot legrkvidebb idő alat, de legfeljebb  25 natpon 
belül, kkzérthető formában, az érintet erre irányuló kérelmére, írásban megadni a tájékoztatást.

A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkkrre vonatkozó 
tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhkz még nem nyújtot be. Egyéb esetekben az Adatkezelő 
kkltségtérítést állatpíthat meg.

b) a személyes adatainak  elyesbítését

Személyes adatokban bekkvetkező változások, vagy valamilyen hiba folytán téves adatok cseréjét.

c) a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárhlását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi esetekben tkrli:

1.Az érintet kéri
2.Az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolásának tkrvényben előírt határideje megszűnt
3.Jogellenes kezelés esetén, vagy bírósági, hatósági elrendelés esetén
4.A személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kktelezetség 
teljesítéséhez tkrklni kell 
5.A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal ksszefüggő szolgáltatások kínálásával 
katpcsolatosan került sor. 

6.Hiányos és téves adatok esetén - amennyiben ez az állatpot jogszerűen nem orvosolható - kivéve ha a 
tkrvény ezt kizárja.

Tkrlés helyet Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha
a rendelkezésére álló információk alatpján feltételezhető, hogy a tkrlés sértené a



Felhasználó jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig
fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat tkrlését kizárta.

A személyes adatok tkrlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja
érintet kezdeményezni:
- tpostai úton a 8409 Úrkút, Rákóczi u. 4. címen,
- e-mail útján az eyn@egyenisegetpites.hu e-mail címen,
- telefonon a +3620-546-0895-es telefonszámon.

Amennyiben az Adatkezelő az érintet helyesbítés, zárolás vagy tkrlés iránt kérelmét nem teljesít, akkor a 
kérelem kézhezvételét kkvető 30 natpon belül, írásban, vagy az érintet hozzájárulásával elektronikus úton 
kkzli a helyesbítés, zárolás vagy tkrlés iránt kérelem elutasításának a ténybeli és jogi indokait. 
Helyesbítés, tkrlés vagy zárolás iránt kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintetet a 
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az adatok tkrlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás 
szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az 
adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerint kktelezetség teljesítése, illetve kkzérdekből 
vagy az adatkezelőre ruházot kkzhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzet feladat végrehajtása 
céljából; a nétpegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és tkrténelmi kutatási célból vagy
statsztkai célból, kkzérdek alatpján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve 
védelméhez. 

A Felhasználó szavatolja a Szolgáltatónak adot bárminemű információ (tpl.: név, cím,
email cím, telefonszám, számlázási adatok, stb.) tpontosságát, azok helytelenül/hiányosan
való megadásából eredő bárminemű hibás teljesítés miat a Szolgáltatóval szemben sem
anyagi-, jogi-, vagy egyéb jellegű kkveteléssel nem élhet. Szolgáltató megtesz minden
szükséges intézkedést, mellyel a szolgáltatáshoz szükséges információt/adatokat a
Felhasználótól beszerezze, illetve a Felhasználó kérésére, vagy tpontosítására javítja a
helytelen/hibás adatot/adatokat.

Adatkezelés khrláthzásá hz való áhg:

Az érintet kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

Az érintet vitatja a személyes adatok tpontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi a személyes adatok tpontosságának ellenőrzését.

Az adatkezelés jogellenes, és az érintet ellenzi az adatok tkrlését, és ehelyet kéri azok felhasználásának 
korlátozását. 

Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintet igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

Az érintet tltakozot az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg 
megállatpításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintet jogos 
indokaival szemben. 



Adat hrdhzás hz való áhg:

Az érintet jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátot személyes 
adatokat tagolt, széles kkrben használt, gétptpel olvasható formátumban megkatpja, és ezeket az adatokat 
egy másik adatkezelőnek továbbítsa. 

Visszavhnás áhga:

Az érintet jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

Az érintet  ltakhz at a személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

1. Személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kktelezetség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének az érvényesítéséhez 
szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén.

2. Akkor, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása kkzvetlen üzletszerzés, kkzvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára tkrténik.

3. Minden a tkrvény által meghatározot egyéb esetben.

A tltakozást az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számítot legrkvidebb időn belül, de legfeljebb 15 
natpon belül megvizsgálja, annak megalatpozotsága kérdésében dkntést hoz, és dkntéséről a kérelmezőt 
írásban tájékoztatja. Ha a tltakozás megalatpozotságát megállatpítja, az adatkezelést - beleértve a további 
adatelvételt és adatovábbítást is - megszüntet, és az adatokat zárolja, valamint a tltakozásról, továbbá - 
ha volt ilyen - az annak alatpján tet intézkedésekről értesít mindazokat, akik részére a tltakozással érintet 
személyes adatot korábban továbbítota, és akik kktelesek intézkedni a tltakozási jog érvényesítése 
érdekében.

Bíróság hz fhrdulás áhga:

Az érintet a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. 

Ha az érintet az Adatkezelő dkntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a fent határidőt elmulasztja, az 
érintet - a dkntés kkzlésétől, illetve a határidő utolsó natpjától számítot 30 natpon belül bírósághoz 
fordulhat. Amennyiben az érintet a személyes adatai kezelése ellen tltakozik, avagy bírósági jogorvoslatal 
él, továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatkkzlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem az
érintet hozzájárulásán alatpul, úgy a fentek jogszerűségének elbírálásához szükséges kkrben az adatok az 
Adatkezelő által megbízot jogi kétpviselők részére is kiadhatók.

Az érintet a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben 
soron kívül jár el. A tper elbírálása a tkrvényszék hatáskkrébe tartozik. A tper az adatkezelő székhelye 
szerint, vagy az érintet választása szerint az érintet lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint tkrvényszék 
előt is megindítható. A tperben fél lehet az is, akinek egyébként nincs tperbeli jogkétpessége.



Amennyiben az Adatkezelő az érintet adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
kkvetelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, kkteles azt megtéríteni. Ha ezzel az érintet 
személyiségi jogát megsért, az érintet az Adatkezelőtől sérelemdíjat kkvetelhet. Az Adatkezelő mentesül 
az okozot kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kktelezetsége alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt vagy az érintet személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés kkrén kívül eső elháríthatatlan ok idézte 
elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem kkvetelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult 
vagy a személyiségi jog megsértésével okozot jogsérelem az érintet szándékos vagy súlyosan gondatlan 
magatartásából származot.

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen tpanasszal a Nemzet Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzet Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budatpest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budatpest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlatp: http://www.naih.hu 

II.A weboldallal katpcsolatos részletes adatkezelési rendelkezések

1.Cookie -k (sütk) kezelése

A cookie -k műkkdésének rkvid ismertetése:

 Amikor kn az eyn.hu -t olvassa, lehetséges, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk 
bkngészőjének vagy eszkkzének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön 
számítógétpére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adot webhelyet, a cookie-nak 
kkszknhetően a webhely kétpes felismerni az Ön bkngészőjét. A legtkbb internetes bkngésző 
alatpbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat.
A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. 
Egyéb tplatormokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – más technológiákat is 
használnak, amelyek célja hasonlít a cookie-kéhoz, mint tpéldául a hirdetésazonosító az androidos 
mobileszkkzkkkn. 
Visszaállíthatja bkngészője beállításait, hogy az utasítsa el az ksszes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a 
rendszer étptpen egy cookie-t küld. De tudnia kell, lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások 
nem fognak megfelelően műkkdni a cookie-k nélkül.

A cookie -k kezelésével és beállításával visszavonásával, tltásával katpcsolatban részletes útmutatót lásd it: 
Cookie Tájékoztató

 Az információs knrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tkrvény 20. § (1) bekezdése alatpján, meg kell határozni a webshotp/weboldal cookie



adatkezelése kkrében a kkvetkezőket:

a) Az adatkezelés ténye, a kezelt adathk köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időtpontok
b) Az érintetek köre: A weboldalt/honlatpot látogató valamennyi érintet.
c) Az adatkezelés céláa: a felhasználók azonosítása, az érdeklődési kkr és az esetleges
megrendelés/megrendelések nyilvántartására és a látogatók nyomon kkvetése.
d) Az adatkezelés időtartama, az adathk törlésének  atárideáe: Az adatkezelés időtartama a
session cookie-k esetén a honlatpok látogatásának befejezéséig tart.
e) Az adathk megismerésére áhghsult le etséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az Adatkezelő - illetve ha van, akkor - munkatársai kezelhetk, a fent alatpelvek tszteletben 
tartásával.
f) Az érintetek adatkezeléssel kapcshlaths áhgainak ismertetése: Az érintetnek lehetőségük
van a cookie-kat tkrklni a bkngészők Eszkkzkk/Beállítások menüjében általában az
Adatvédelem menütpont beállításai alat, vagy ha a weboldal bővítménye felkínálja a cookie -k 
visszautasítását, tkrlését, akkor ot.
A részletes útmutatót lásd it: Cookie Tájékoztató
g) Az adatkezelés áhgalapáa: Az érintetől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírkkzlő hálózaton keresztül
tkrténő kkzléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezeten kért, az
információs társadalommal ksszefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak
feltétlenül szüksége van.

A weboldal/honlatp látogatotsági adatait a Ghhgle Analy cs szolgáltatás
igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek
továbbításra. A továbbítot adatok az érintet azonosítására nem alkalmasak. A Google
adatvédelmi elveiről bővebb információ it olvasható:
http://www.google.hu/tpolicies/tprivacy/ads/

A Google Analytcs által használt cookie-k (sütk) műkkdésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak 
(https://sutptport.google.com/analytcs/answer/6004245hhlhhu) .

A weboldal a Facebhhk pixel (Facebook-kétptpont) kódjait is használhatja. Ez egy olyan kód, amelynek a 
segítségével a honlatpon jelentés készül a konverziókról, célkkzknségek állíthatók kssze, és az oldal 
tulajdonosa részletes elemzési adatokat katp a látogatók honlatp használatáról a Facebookon. A Facebook 
tpixel kkvetőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabot ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet
meg a Facebook felületén. A Facebook remarketng lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook 
Pixellel / Facebook-kétptpontal katpcsolatosan további információt it találhat: 
https://www.facebook.com/business/heltp/651294/05016616

A weboldal egyes oldalain megjelenhetnek a Ghhgle Adsense  irdetések. Ezek cookie-kat helyezhetnek el és
olvashatnak a felhasználók bkngészőiben, és a webhelyén tkrténő hirdetésmegjelenítés eredményeként 
információgyűjtési célból webes adatgyűjtő jeleket használhatnak.
Ez néhány olyan cookie tárolását eredményezhet, melyeket nem mi felügyelünk, így értelemszerűen nincs 
befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön 
miként használja ezeket a beágyazot tartalmakat.

Közösségi  álózathk által tárhlt chhkie -k: Ezek lehetővé teszik, hogy kknnyen hozzáférjen a kkzksségi 
média hálózatokhoz, lájkolja az oldalt, megoszthassa a cikkeket, vagy véleményét, másokkal. Harmadik fél 



által nyújtot funkciók használhatják, mint tpéldául a Facebook, Twiter, Google+, Pinterest, Linkedin vagy a 
Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

2.Hírlevél, és e-mail címek marketng célú felhasználása

a) Ha a Fel asználó elfhgadta az Adatkezelési Tááékhztatót (betpitpálta a regisztráción található erre szolgáló 
rubrikát) és rákatntot a "Feliratkozás", "Letkltés", vagy "Megrendelés" gombokra, akkor az aktuális 
feliratkozás céljával katpcsolatos e-maileket katphat.

Ez azt jelent, hogy az adot anyaggal katpcsolatos hozzáférési információkat, felhasználási tanácsokat és 
hasznos információt, egyes esetekben véleménykérő e-mailt katp.

Ezen felül műszaki információkat a rendszer használatáról és a szolgáltatásokról, illetve szükség esetén 
hibaelhárítással, rendszerhibával, üzemzavarral, vagy frissítésekkel katpcsolatos üzeneteket.

b) Amennyiben a Fel asználó  hzzááárult (betpitpálta a regisztráción található erre szolgáló rubrikát) ahhoz, 
hogy további, az aktuális feliratkozás célján túli hasznos hírleveleket, információkat, és marketng célú 
üzeneteket katpjon, akkor a Szolgáltatótól ennek megfelelő hírleveleket katphat.

Ez azt jelent, hogy a Szolgáltató - a hasznos információk mellet - direkt marketng célú üzeneteket is 
küldhet, amelyben egy-egy termékét, vagy szolgáltatását reklámozza, árulja.

c) Az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld a regisztráció során megadot email címre reklámot is 
tartalmazó levelet, amennyiben ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezeten hozzájárult (lásd b tpont). 

d) A  hzzáááruló nyilatkhzat bármikhr khrláthzás és indhkhlás nélkül visszavhn ató, a hírlevél alján 
elhelyezet link ("Leiratkozás") segítségével. Lehetséges a küldő (eyn@egyenisegetpites.hu e-mail, vagy  
8409 Úrkút, Rákóczi u. 4. tpostai) címen is ennek kérése, de felhívjuk a figyelmét, hogy ez időbe telhet (amíg 
a Szolgáltató észleli, elolvassa a levelet és intézkedik), ezért a linkre való katntás a leggyorsabb.

 Az információs knrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tkrvény 20. § (1) bekezdése alatpján, meghatározandó a hírlevél-küldés adatkezeléssel
katpcsolatban:

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adathk köre: név, e-mail cím, dátum, időtpont.
2. Az érintetek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintet.
3. Az adatkezelés céláa: Az Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával a feliratkozás céljával katpcsolatos e-
mailek küldése (hozzáférés, műkkdéssel, használatal katpcsolatos információk és tanácsok, 
véleménykérők).
A marketng célú üzenetek elfogadásához való hozzájárulással hasznos információk mellet, reklámot 
tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, tpush üzenet) küldése az érintet részére, tájékoztatás nyújtása az 
aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
4. Az adatkezelés időtartama, az adathk törlésének  atárideáe: a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.
5. Az adathk megismerésére áhghsult le etséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az Adatkezelő, illetve, ha van, akkor a munkatársai kezelhetk, a fent alatpelvek tszteletben 
tartásával.



6. Az érintetek adatkezeléssel kapcshlaths áhgainak ismertetése: Az érintet bármikor,
ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
/. Az adatkezelés áhgalapáa: az érintet knkéntes hozzájárulása

3.Facebook -kal katpcsolatos személyes adatkezelés

A Felhasználó a weboldalon keresztül megoszthatja az oldalt, lájkolhatja, melyek során az adatkezelés a 
Facebook.com weboldalon valósul meg.

Az információs knrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tkrvény 20. § (1) bekezdése alatpján, meg kell határozni a weboldal/honlatp
adatovábbítási tevékenysége kkrében a kkvetkezőket:

1. Az adatgyűátés ténye, a kezelt adathk köre: Facebook.com kkzksségi oldalon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános tprofilkétpe.
2. Az érintetek köre: Valamennyi érintet, aki regisztrált a Facebook.com kkzksségi
oldalon, és „lájkolta” (a Facebook.com oldalon látható „Like” gombra való katntással) a
weboldalt/honlatpot.
3. Az adatkezelés céláa: A Facebook.com oldalon, a weboldal/honlatp egyes tartalmi
elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”.
4. Az adatkezelés időtartama, az adathk megismerésére áhghsult le etséges adatkezelők
személye és az érintetek adatkezeléssel kapcshlaths áhgainak ismertetése: Az adatok
forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalatpjáról a
http://www.facebook.com/about/tprivacy/ címen tájékozódhat az érintet.
5. Az adathk megismerésére áhghsult le etséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az Adatkezelő, illetve, ha van, akkor a munkatársai kezelhetk, a fent alatpelvek tszteletben 
tartásával.
6. Az érintetek adatkezeléssel kapcshlaths áhgainak ismertetése: Az adatkezelés a Facebook.com 
weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok tkrlési és módosítási 
lehetőségeire a facebook.com kkzksségi oldal szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/termshrefhtpf), (http://www.facebook.com/about/tprivacy/)
/. Az adatkezelés áhgalapáa: az érintet knkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez
a Facebook.com weboldalon.

4.Online megrendelés és szolgáltatás adatkezelése

Az adatkezelő az alábbi megrendelési lehetőségeket nyújtja:

Termékek: e-kknyvek, egyéb oktatóanyagok

Szhlgáltatáshk: online elérhető oktatóanyagok és tanfolyamok



A fent szolgáltatások és termékek az online kitklthető és beküldhető megrendelési űrlatp segítségével 
rendelhetőek meg. A megrendelési űrlatpon az alábbi személyes adatok megadását kéri az Adatkezelő: 

Vezetéknév

Keresztnév

E-mail cím

Számlázási cím (számlázási név/cégnév, ország, város, irányítószám, utca, házszám)

Telefonszám (csak bizonyos esetekben)

 A fent megadot adatokkal az adatkezelő – sikeres fizetést – kkvetően felhasználói tprofilt hoz létre az 
eyn.hu oldalon. 

 A fenteken túl, az Adatkezelő kezeli az Ön regisztrált felhasználónevét, jelszavát és a megrendelés adatait 
(a rendelési számot, a megrendelés időtpontját és dátumát, a szolgáltatást, annak árát, a megrendelés 
végksszegét, felhasználói fiókba való bejelentkezés utolsó dátumát, és a Megrendelő IP címét).

 Az adatkezelés célja:

 A Megrendelők fiókjának létrehozása és kezelése, a megrendelések feldolgozása, a megrendelőkkel 
tkrténő katpcsolatartás, a megrendelés rkgzítése, az ahhoz katpcsolódó számviteli kktelezetség teljesítése, 
valamint kedvezmények nyújtása. 

 Az adatkezelés jogalapja:

 Az érintet knkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal ksszefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tkrvény 13/A. 
§-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. tkrvény 169. § (2) bekezdése. 

 Az adatkezelés időtartama:

 A személyes adatok a vásárlás teljesítését kkvetően tkrlésre kerülnek, kivéve, ha az érintet hozzájárulását 
adta hírlevelek küldéséhez, ez esetben a név és e-mail cím marad. 

A megrendelt termékkel és használatával katpcsolatos információk kkzléséhez, véleménykéréshez is szükség
van az e-mail címre és névre, ez az érintet hozzájárulásával tkrténik, amennyiben megrendeléskor 
elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót.

Tkrvényi előírás miat azonban a vásárláshoz katpcsolódó bizonylaton szeretplő adatok megőrzésre kerülnek 
a vásárlástól számítot 8 évig. 

 Az Adatkezelő a neki megadot személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadot adatok megfelelősségéért 
kizárólag az azt megadó személy felel. A látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal 



azért, hogy a megadot e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást. A megadot e-mail címen 
tkrtént belétpésekkel ksszefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a látogatót terheli, aki az e-mail 
címet regisztrálta. 

Adatbiztonság

1. Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy minden esetben 
biztosítsa az érintetek magánszférájának védelmét.

2. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védetség, robotok elleni 
védelem), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási 
szabályokat, amelyek az Info tv.,valamint az egyéb adat- és ttokvédelmi szabályok érvényre jutatásához 
szükségesek.

3. Az adatkezelő a weboldalon SSL adatvédelmi kódoló szofvert alkalmaz. Ez azt jelent, hogy minden 
információ, amelyet az érintet megoszt az adatkezelővel automatkusan adatvédelmi kódolásra kerül, és a 
hálózaton tkrténő továbbítás kkzben védelem alat áll. Az SSL lehetővé teszi a bkngésző részére a 
weboldallal való biztonságos katpcsolódást.

4. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő külknksen 

– a jogosulatlan hozzáférés, 
– a nyilvánosságra hozatal,
– a továbbítás,
– a megváltoztatás, 
– a tkrlés vagy megsemmisítés, illetve a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
vagy az alkalmazot technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás
ellen.

5. A személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, valamint az adatok megváltoztatása és jogosulatlan 
nyilvánosságra-hozatala, vagy felhasználása megakadályozása érdekében az adatkezelő gondoskodik:

– a megfelelő informatkai, műszaki kkrnyezet kialakításáról, és üzemeltetéséről, 
– amennyiben nem egyedül kezeli, vagy dolgozza fel az adatokat: a szolgáltatásnyújtásban résztevő 
munkatársai ellenőrzkt kiválasztásáról és felügyeletéről
– valamint a részletes üzemeltetési, kockázatkezelési és szolgáltatási eljárásrendek kiadásáról.

6. Az adatkezelő megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok 
kkzvetlenül ne legyenek ksszekatpcsolhatók és az érintethez rendelhetők.



/. A fentek alatpján a Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adat

– a jogosult számára rendelkezésre álljon,
– hitelessége és hitelesítése biztosítot,
– a változatlansága igazolható legyen

8. Az adatkezelő és annak tárhely-szolgáltatójának informatkai rendszere véd tkbbek kkzkt

– számítógétpvírusok, hack -ek és egyéb támadások ellen
– a számítástechnikai csalás, és a kémkedés 
– a stpam-ek ellen

9. A személyes adatok automatzált feldolgozása során az adatkezelő és az adateldolgozó
további intézkedésekkel biztosítja
a. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b. az automatkus adateldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli
berendezés segítségével tkrténő használatának megakadályozását;
c. annak ellenőrizhetőségét és megállatpíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbítoták vagy továbbíthatják;
d. annak ellenőrizhetőségét és megállatpíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor
és ki vite be az automatkus adateldolgozó rendszerekbe;
e. a teletpítet rendszerek üzemzavar esetén tkrténő helyreállíthatóságát és
f. azt, hogy az automatzált feldolgozás során fellétpő hibákról jelentés készüljkn.


