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1.    Adatkezelő megnevezése 

 

 
Adatkezelő neve:                                      Dr. Lehoczki Csaba e.v. 

Székhelye:                                                   1182 Budapest, Batthyány Lajos utca 89/B 

Telefonszáma:                                           +36/30-479-4859

Elektronikus elérhetősége 

Adószáma: 

www.lehoczkiphoto.hu, email@lehoczkiphoto.hu 

69474462-1-43

 
 
 

2.    Adatkezelés szabályai 
 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. február 1-től visszavonásig tart. 
 

Mint  a  www.lehoczkiphoto.hu  (továbbiakban:  honlap)  üzemeltetője,  Dr.  Lehoczki  Csaba  e.v.  (a 

továbbiakban: Lehoczki Photography) tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak 
a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat. 

 

E tájékoztató a Lehoczki Photography Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi 

hatálya kiterjed a Lehoczki Photography által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan 
folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése 
megvalósul. 

 

A    jelen    tájékoztató    fogalmai    megegyeznek    az    Infotv.    3.    §-ban    meghatározott    értelmező 
fogalommagyarázatokkal. 

 

A  Lehoczki  Photography  kijelenti,  hogy  személyes  adatot  csak  jog  gyakorlása  vagy  kötelezettség 

teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés 
mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy 
az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

 

A  Lehoczki  Photography  személyes  adatot  csak  az  érintett  előzetes  hozzájárulása  vagy  különleges 

esetben törvényi előírás alapján kezel. 
 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Lehoczki Photography az adat felvétele előtt minden esetben közölje az 

érintettel  az  adatkezelés  célját,  valamint  az  adatkezelés  jogalapját  és  az  adatkezelésre  vonatkozó 

minden fontos információt. 
 

A   Lehoczki   Photography   szervezeti   egységeinél   adatkezelést   végző   alkalmazottak   kötelesek   a 

megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Ennek céljából a személyes adatokat kezelő 

és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező munkatársaink Titoktartási nyilatkozatot tettek. 
 

A  Lehoczki  Photography  képviselője  a  Lehoczki  Photography  sajátosságainak  figyelembevételével 
határozta   meg   az   adatvédelem   szervezetét,   az   adatvédelemre   valamint   az   azzal   összefüggő 

tevékenységre  vonatkozó  feladat-  és  hatásköröket,  és  jelölte  ki  az  adatkezelés  felügyeletét  ellátó 

személyt. 
 

A   Lehoczki   Photography   munkatársai   munkájuk   során   gondoskodnak   arról,   hogy   jogosulatlan 
személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy
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került   kialakításra,   hogy   az   jogosulatlan   személy   részére   nem   hozzáférhető,   megismerhető, 
megváltoztatható, megsemmisíthető. 

 

 
3.    Az érintettek jogainak érvényesítése 

 

Az  a  természetes  személy,  aki  a  személyes  adat  alapján  közvetlenül  vagy  közvetve  azonosítható, 

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

illetve  –  a  jogszabályban  elrendelt  adatkezelések  kivételével  –  törlését  a  Lehoczki  Photography 

feltüntetett elérhetőségein. 
 

A   Lehoczki   Photography   a   beérkezett,   az   érintett   személyes   adatának   kezelésével   összefüggő 
kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül 

írásban, közérthető formában választ ad. 
 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az 

érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. 
 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést Lehoczki Photography csak az Infotv. 15. § (5) 
bekezdésében meghatározott esetben számít fel. 

 

A   Lehoczki   Photography   kérelmet   csak   az   Infotv.   9.   §   (1)   bekezdésében   vagy   a   19.   §-

ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében 
meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. 

 

A  valóságnak  nem  megfelelő  adatot  az  adatot  kezelő  szervezeti  egység  vezetője  –  amennyiben  

a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § 

(2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén  intézkedik a kezelt személyes adat törlése 

iránt. 
 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 

napra  –  az  adatkezelést  az  adatkezelést  végző  szervezeti  egység  vezetője  felfüggeszti,  a  tiltakozás 

megalapozottságát   megvizsgálja   és   döntést   hoz,   amelyről   a   kérelmezőt   az   Infotv.   21.   §   (2) 

bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. 
 

Amennyiben  a  tiltakozás  indokolt,  az  adatot  kezelő  szervezeti  egység  vezetője  az  Infotv.  21.  §  
(3) 
bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 

 

A   Lehoczki   Photography   az   érintett   adatainak   jogellenes   kezelésével   vagy   az   adatbiztonság 

követelményeinek  megszegésével  másnak  okozott  kárt,  illetve  az  általa  vagy  az  általa  igénybe  
vett adatfeldolgozó  által  okozott  személyiségi  jogsértés  esetén  járó  sérelemdíjat  is  megtéríti.  

Lehoczki Photography  mentesül  azonban  az  okozott  kárért  való  felelősség  és  a  sérelemdíj  

megfizetésének kötelezettsége  alól,  ha  bizonyítja,  hogy  a  kárt  vagy  az  érintett  személyiségi  jogának  
sérelmét  az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, 

amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
 

Az érintett a Lehoczki Photography adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a szabályozó 

hatásághoz fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5. 
 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c



Telefon: 06/1/391-1400 Fax: 06/1/391-1410 
 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 

URL: http://naih.hu 
 
 
 

4.    A Lehoczki Photography honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések 
 

Honlap üzemeltetéséből adódó adatkezelés 

A Lehoczki Photography az alábbi címen (www.lehoczkiphoto.hu) üzemeltet honlapot, mely honlaphoz 

bárki  kiléte  felfedése  nélkül  hozzáférhet,  a  honlapon  szabadon  és  korlátozás  nélkül  szerezhet 
információkat. 

 
adatkezelés célja: az ügyfelek értesítése a legfrissebb információkról, vásárlókezelés, online 

ügyintézés elősegítése, ajánlatkérés 
kezelt adatok köre: különösen név, e-mail cím, felhasználó név 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás. 
adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb a 
Lehoczki Photography megszűnéséig 
adattárolás módja: elektronikus 
adatfeldolgozó: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) 
adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Lehoczki Photography honlapjának tárhelyszolgáltatója 

 

 
 

5.    Az adatkezelés megnevezése 
 

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, mikor a 

weboldalon kitöltötte az ajánlatkérési árlapot. 
 

 
6.    Az adatkezelés jogalapja 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. 
 

 
7.    A kezelt adatok köre 

 

A felhasználó által a kapcsolatfelvétel során kötelezően megadott adatok: 
 

név 

e-mail cím 
 
 
 

8.    Cookie-k 
 

A  Szolgáltató  oldalainak  elemzése  során  cookie-technológiát  alkalmaz.  A  cookie  véletlenszerűen 

generált karakterek sorozatát tartalmazza. A cookie-technológiának köszönhetően lehetőség nyílik a 
következőkre: beazonosítani az internet-felhasználó által használt böngészőt, megkülönböztetni az új 

és   visszatérő   látogatókat   (cookie-kat),   az   egymást   követő   oldalletöltéseket   látogatásokként 

csoportosítani, rangsorolni az operációs rendszereket, stb.
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A  weboldal  felhasználója  meghatározhatja,  hogy  kívánja-e  fogadni  a  cookie-kat  vagy  sem,  illetve 
kapjon-e   értesítést   arról,   ha   a   megtekintett   oldal   cookie-t   küld   számára.   Amennyiben   Ön 

számítógépének böngészőjében engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így 

közvetített    információt    jelen    weboldal    üzemeltetője    a    működtetés    céljából    felhasználja. 

 
Amennyiben  nem  engedélyezi,  hogy  beazonosítsuk  a  böngészőjéhez  tartozó  forgalmat,  akkor  azt 
minden egyes böngészőben, illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltani. Ebben 
az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás 
összes  funkcióját.   A cookie-k kezelésére  általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az 

adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. 
 

Néhány, a legelterjedtebb böngészők cookie beállításaival foglalkozó link: 

 
https://www.google.hu/intl/hu/policies/technologies/managing/ 

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn 
http://www.apple.com/legal/privacy/hu/cookies/ 

http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allow-cookies 
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html 

 

 
9.    Google analitika 

 

Jelen  weboldal  a  Google,  Inc.  („Google”)  által  nyújtott  Google  Analitika  webanalitikai  szolgáltatást 

használja.  A  Google  Analitika  „sütiket”  („cookies”),  az  Ön  számítógépén  elhelyezett  szövegfájlokat 

használ,  melyek  célja,  hogy  segítse  a  weboldal  használatának  elemzését.  A  „süti”  által  generált,  

a weboldal   használatára   vonatkozó   információkat   (beleértve   az   Ön   IP-címét)   a   Google   
egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal 

Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló 

riportoknak a weboldalak   üzemeltetői   részére   történő   összeállítására,   valamint   a   weboldalon   

végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására 

használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt 

törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A 
Google nem  társítja  az  Ön  IP  címét  a  Google  birtokában  lévő  egyéb  adatokkal.  Böngészője  

megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk 

figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen 

weboldal használatával  Ön  hozzájárul  adatainak  feldolgozásához  a  fentiekben  meghatározott  

módon  és  a fentiekben meghatározott célokra. 
 
 
 

10.  Ajánlatkérési űrlap adatszolgáltatása 
 

A felhasználó önkéntes döntése alapján a kapcsolati űrlap kitöltésekor megadott adatok esetében az 

adatkezelés  célja,  hogy  személyre  szabott  ajánlatot  kaphasson  az  érdeklődő.  Az  Szolgáltató  az 

önkéntesen megadható adatokat csak a fent megjelölt célra használja fel, az adatokat harmadik félnek 

nem adja át. 
 

Az űrlap kitöltése minden esetben önkéntes. A kapcsolati űrlapon ún. kötelezően kitöltendő mezők 

kitöltetlenül hagyása azt eredményezheti, hogy a felhasználó nem tudja elküldeni a levelet. Az adatok 

addig maradnak a rendszerben, míg azok törlését a felhasználó nem kezdeményezi. Azáltal, hogy a 

felhasználó  kitölti a kapcsolati űrlapot,  hozzájárul megadott  adatai  feldolgozásához.  Az adatkezelés 
jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.



 
11.  Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései 

 

A   Szolgáltató   kifejezett   jogszabályi   rendelkezés   hiányában   csak   az   adott   felhasználó   kifejezett 
hozzájárulásával  adja  át  harmadik  személyeknek  a  személyes  azonosítására  alkalmas  adatokat. 

Ugyanez  igaz  az  adatfájlok  használatával  az  Üzemeltető  kezelésébe  került  adatokra.  Az  egyes 

személyes   adatok   harmadik   személyekkel   való   közlésére   az   alábbi   esetekben   is   sor   kerülhet: 

 
A  Szolgáltatás  keretén  belül  észlelt  jogsértő  tevékenységekkel  kapcsolatban  a  Szolgáltató  jogosult 
felhívásokat  vagy  közleményeket  küldeni  vagy  közzétenni,  akár  az  egyes  felhasználók  adatainak 

felhasználásával. 

A  Szolgáltatás  meghatározott  részeit  (például  reklámok  megjelenítése,  látogatottsági  statisztikák 

készítése) a Szolgáltató adott esetben szerződéses partnereivel (alvállalkozóival) is végeztetheti. Ilyen 
esetekben  előfordulhat,  hogy  az  ilyen  szerződéses  partnerek  részére  egyes  felhasználói  adatok 

átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. 
 
 
 

12.  Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
 

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak. 
 
 
 

Lényeges fogalmak, meghatározások 
 

 
 

-     a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete 
 

-      adatkez el 
ő 

az a  természetes vagy  jogi  személy, közhatalmi szerv,  ügynökség vagy  bármely

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt  meghatározza;  ha  az  adatkezelés  céljait  és  eszközeit  az  uniós  vagy  a  tagállami  jog 

határozza    meg,    az   adatkezelőt    vagy    az   adatkezelő    kijelölésére    vonatkozó    különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 

 

-  adatkez el és :   a   személyes   adatokon   vagy   adatállományokon   automatizált   vagy   nem 

automatizált  módon  végzett  bármely  művelet  vagy  műveletek  összessége,  így  a  gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás,  közlés,  továbbítás,  terjesztés vagy  egyéb  módon  történő  hozzáférhetővé  tétel 

útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 

-      adatfeldol g 
oz ó 

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 
 
 

-  s z emél y es   adat :  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  (érintett)  

vonatkozó bármely  információ;  azonosítható  az  a  természetes  személy,  aki  közvetlen  vagy  

közvetett módon,  különösen  valamely  azonosító,  például  név,  szám,  helymeghatározó  adat,  

online



azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 

 

-  har madi k  fél : az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel,  az  adatfeldolgozóval  vagy 

azokkal  a  személyekkel,  akik  az  adatkezelő  vagy  adatfeldolgozó  közvetlen  irányítása  alatt  

a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 

 

-  az     ér i ntett     hozz áj ár ul ása :    az    érintett    akaratának    önkéntes,    konkrét    és    

megfelelő tájékoztatáson  alapuló  és  egyértelmű  kinyilvánítása,  amellyel  az  érintett  

nyilatkozat  vagy  a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy 

beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 

 

-  az    adatkez el és    kor l átoz ás a :   a   tárolt   személyes   adatok   megjelölése   jövőbeli   

kezelésük korlátozása céljából; 
 

 

-  ál nev es í tés :  a  személyes  adatok  olyan  módon  történő  kezelése,  amelynek  

következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy 

a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további 

információt külön   tárolják,   és   technikai   és   szervezési   intézkedések   megtételével   

biztosított,   hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes 

adatot nem lehet kapcsolni; 
 

 

-  ny i lv ántar tási  r endsz er : a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált 

vagy funkcionális  vagy  földrajzi  szempontok  szerint  –  tagolt  állománya,  amely  

meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető; 
 

 

- adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt     személyes     adatok     véletlen     vagy     jogellenes     megsemmisítését,     elvesztését, 

megváltoztatását,   jogosulatlan   közlését   vagy   az   azokhoz   való   jogosulatlan   hozzáférést 

eredményezi; 


