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Adatkezelési tájékoztató 

 

 

Tájékoztatom Önt, hogy dr. Pálinszki Henriett kozmetikus (nyilvántartási száma: 53016724, 

adószáma: 69322626-1-41, székhelye: 1031 Budapest, Mészkő utca 6/b.) mint adatkezelő 

(továbbiakban: „Adatkezelő”) az általa kínált szépségipari szolgáltatásokat igénybe vevő 

vendégek (továbbiakban: „Vendég”, illetve „Vendégek”) bizonyos adatairól nyilvántartást 

vezet. 

 

Az adatkezelés célja 

 

- a Vendég személyének pontos beazonosítása, jogainak védelme, a vele való 

kapcsolattartás megkönnyítése. A kezelt adatok segítségével részére testreszabott, 

célzott marketing üzenet közvetíthető, lehetővé téve ezáltal számára a megfelelő 

szolgáltatás kiválasztását; 

 

- az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás minőségének és biztonsági feltételeinek 

megfelelő szintű biztosítása; 

 

- az Adatkezelő törvényi és szakmai kötelezettségeinek való megfelelés. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

 

A Vendég által megadott adatok kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU 

Rendelete (továbbiakban: „Rendelet”) és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján kerül sor, az 

ezen jogszabályokban meghatározottak betartásával, bizalmasan, tisztességes és átlátható 

módon. 

 

Az adatkezelés alapelvei 

 

- Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség, valamint az 

átláthatóság elveinek, illetve a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató 

rendelkezéseinek megfelelően köteles kezelni. 
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- A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az 

Adatkezelő kizárólag a Vendég hozzájárulása alapján, és célhoz kötötten használja fel. 

 

- Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve a vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre 

arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl. 

 

- A 18. életévét be nem töltött személy érintett személyes adatait Adatkezelő nem 

kezelheti. 

 

- Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adhatja. A 

jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag 

összesített formában történő felhasználása, amely az érintett Vendég beazonosítására 

alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat. 

 

- Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi 

eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az 

Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – 

harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Vendég elérhető 

személyes adatait. 

 

- Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, 

illetve törléséről az érintett Vendéget, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a 

személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az 

adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

 

- Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási 

szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek 

legyenek. Ezen túl megakadályozza a kezelt személyes adatok véletlen elvesztését, 

jogtalan megsemmisülését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést, jogosulatlan 

felhasználást, jogosulatlan megváltoztatást, illetve jogosulatlan terjesztést. E 

kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik 

részére személyes adatokat továbbít. 

 

- Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles 

adatvédelmi tisztviselő kijelölésére. 
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- Az adatkezelési elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős. 

 

Kezelt adatok: 

 

A kozmetikai szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése érdekében az alábbi adatok 

kezelésére kerülhet sor: 

 

 név; 

 telefonszám; 

 email cím; 

 az igénybe vett kezelés esetleges kockázatát kizáró, egészségi állapotra vonatkozó 

adatok. 

  

Adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok köre minden esetben arányban áll az 

adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. 

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése 

 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy jelen tájékoztatót folyamatosan felülvizsgálja és 

aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak megfelelően. 

 

Az adatkezelés időtartama 

 

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának megfelelő ideig jogosult kezelni. 

 

A Vendégnek joga van írásban kérelmezni 

 

- adatai helyesbítését, amennyiben adatai helytelenek, pontatlanok vagy nem teljesek; 

- hozzáférést a vele kapcsolatban tárolt személyes adatokhoz. 

 

Adatkezelő kijelenti, hogy a Vendég fentiekkel kapcsolatos kérelmére legfeljebb 30 napon 

belül választ kap, amely határidő indokolt esetben 2 hónappal meghosszabbítható. Ha a 

Vendég kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, akkor tájékoztatja Vendéget 

az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a felügyeleti 

hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 
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Jogorvoslati lehetőségek: 

 

Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: 

+36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, vagy a 

polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bíróság előtt érvényesítheti személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait. 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2018. november 01. 

 


