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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
MÉHESHÁZ ADATBÁZISHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSRŐL 

 
1. Az adatkezelő neve és elérhetősége 

 
1.1. A jelen adatkezelés vonatkozásában az  

 
Adatkezelő neve: MÉHESHÁZ-DR.SIMON ZSUZSNNA [Székhelye: 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ 
ARANY JÁNOS 29.; Email címe: drzsuzsasimon@gmail.com ] mint adatkezelő (a 
továbbiakban, mint Adatkezelő), kezeli az Ön személyes adatait. Ön, mint az adatkezelés 
kapcsán azonosított vagy azonosítható természetes személy, az adatkezelés érintettje lesz.  
 

1.2. Az Adatkezelő határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. 
Adatkezelés alatt, az alábbi műveletek értendőek: 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; 

 
2. Az adatkezelés célja és időtartama 

 
2.1. Az adatkezelés céljának leírása: Az Ön személyes adatainak a Méhesház saját adatbázisában 

történő kezelése, annak érdekében, hogy  az Ön egészségügyi állapota irányában történő 
étrendtanácsadás, életmódváltoztatási javaslat, természetes növényi alapanyagú gyógyszer 
ismertertetés lehetővé váljon.  
 

2.2. Az adatkezelés időtartama: 
 

 amíg Ön nem kéri az adatbázisból való törlését.  
 

3. Az adatkezeléssel érintett adatok köre, az adatkezelés jogalapja  
 

3.1. A jelen adatkezelés során Önről az alábbi személyes adatokat kezeli az Adatkezelő:  
 

 Név; 

 E-mail cím; 

 Születési dátum 

 Telefonszám. 
 

3.2. Az Adatkezelés jogalapja az Ön konkrét, önkéntes - jelen tájékoztatásban foglalt feltételek 
alapján történő - tájékozott és kifejezett hozzájárulása.  
 

3.3. Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény (azaz az Info tv.), valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679. számú - természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló - rendeletének (általános adatvédelmi rendelet), azaz 
közismert az ún. GDPR vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 
4. Önt, mint az adatkezelés érintettjét megillető jogok  
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4.1. Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről kezelt személyes 

adatok vonatkozásában: 
 

4.1.1. kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést;  
[A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az 
Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vonatkozóan adatkezelés, 
amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz, valamint 
tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.]  

4.1.2. a személyes adatok helyesbítését, illetve törlését, valamint ezen adatok kezelésének 
korlátozását jogosult kérelmezni; 
[A helyesbítés és törlés joga („elfeledtetéshez való” jog) lehetőséget biztosít arra, hogy 
pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését kérje az adatkezelőtől, illetve 
hogy személyes adatainak törlését igényelje. Ha Ön a személyes adatok kezelésének 
korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően 
korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás 
időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére 
ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok 
felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. 
Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szükséges a 
személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi 
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez]   

4.1.3.  megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog; 
[Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel 
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy 
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha 
technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az 
Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.] 

4.1.4. megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben 
bármikor visszavonja.  
[Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás 
előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét] 

 
4.2. Ön, mint az adatkezelés érintettje, a fenti 4.1. pontban rögzített jogosultságokat írásban, az 

Adatkezelő részére írt, jelen tájékoztató 1. fejezetben megjelölt székhelyére küldött postai 
küldemény útján, vagy elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján gyakorolhatja. 
 

5. Panasz benyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel 
kapcsolatban 

 
5.1. Amennyiben Ön az adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek 

állnak rendelkezésére: 
 

 közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül az 
I. fejezetben rögzített elérhetőségeken. 

 az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóságnál panaszt nyújthat be [NAIH] A NAIH 
elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 
06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság 
követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és 
elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: www.birosagok.hu  

 
6. Az adatok továbbítása harmadik országba 

 
Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő az Önről kezelt személyes adatokat harmadik 
országokba nem továbbítja. 

 
7. Adatfeldolgozásról történő tájékoztatás 

 
7.1. Az Ön személyes adatainak kezelése során adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az 

adatfeldolgozó olyan jogi személy (jelen esetben gazdasági társaság) aki az Adatkezelő 
nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatkezelési tevékenységgel 
kapcsolatos valamely technikai vagy egyéb művelet.  
 

7.2. Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 
 

Az ADATKEZELŐ az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi 
ADATFELDOLGOZÓKAT veszi igénybe: 

 

A weboldal kezelője, 

tárhely adminisztráció, 

adatbázis karbantartás és 

feldolgozás:  

Cégnév: Szimbol-Kreatív Bt. 

Kapcsolattartó: Márton Bálint 

Székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Luther utca 35. 

Telefonszám: +36 (30) 303-5245 

E-mail: info@szimbol.hu 

Adószám: 22175955-1-09 

Cégjegyzékszám: 09-06-013864 

 

A weboldalt kiszolgáló 

szerver üzemeltetőjének 

neve, címe és 

elérhetősége:  

Cégnév: 3 in 1 Hosting Bt. 

Kapcsolattartó: Szabó Tamás 

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4 A. 

Telephely: 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1. 

Telefonszám: +36 (21) 200-0040 

E-mail: admin@megacp.com 

Adószám: 22206118-2-13 

Közösségi (EU) adószám: HU22206118 

Cégjegyzékszám: 13-06-055290 

Statisztikai szám: 22206118-6209-212-13 

 

Az általunk kezelt adatok:   

http://www.birosagok.hu/
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Tevékenység megnevezése és 
az adatkezelés célja 

Jogalap Kezelt adatok Időtartam 

Honlap látogatása  

Cél a honlap rendeltetésszerű 
és színvonalas működésének 
biztosítása,  

a szolgáltatásaink 
minőségének ellenőrzése és 
javítása,  

a rosszindulatú, 
weboldalunkat támadó 
látogatók beazonosítás, 

a látogatottság mérésére,  

statisztikai célok 

Az ADATKEZELŐ  
jogos érdeke 

IP cím, a látogatás 
időpontja, a 
meglátogatott aloldalak 
adatai, az Ön által 
használt operációs 
rendszer és böngésző 
típusa, a látogatás 
forrása 

12 hónap 

 

 

1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket? 

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a 
weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője 
menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) 
többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már 
Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön 
a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők 
„súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.  

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön 
első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-
lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint 
a felhasználó-központú biztonsági sütik. 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével 
megkezdődik – a Az ADATKEZELŐ az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön 
hozzájárulását.  

Az ADATKEZELŐ nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik 
személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. 

A sütik elfogadása nem kötelező, az ADATKEZELŐ azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik 
engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.  

 

2. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről? 

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre az ADATKEZELŐvel történő 
kapcsolattartása során (pld.: e-mail küldés), éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan 
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ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, 
pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. 

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy 
Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.  

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. 

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt 
követ el vagy Az ADATKEZELŐ rendszerét támadja – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi 
felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt. 

 

Milyen sütiket alkalmazunk?  

 

Típus Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség 

rendszer 

sütik 
nem igényel 

a webes alkalmazás 

tűzfalának session 

sütije, amely a 

kereszthivatkozások 

elleni visszaélés 

megelőzésére szolgál 

honlap 

működésének 

biztosítása 

böngésző 

session vége 

nyomkövető 

süti  

(harmadik 

féltől 

származó) 

nem igényel 

új session-ök és 

látogatók 

azonosítására,  a 

Google Analytics 

webes nyomkövető 

szolgáltatás ment le 

a weboldal 

látogatása során 

harmadik 

személyek (pl. 

Google) 

szolgáltatásaihoz 

kapcsolódik  

böngésző 

session vége 

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt 
https://www.google.com/policies/technologies/types/ az adatvédelemről pedig itt 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat. 

 
8. Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése, valamint az adatszolgáltatási 

kötelezettség 
 

8.1. Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, 
nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő 1. pontban megjelölt 
székhelyre továbbított postai küldeményútján, vagy Adatkezelő következő elektronikus 
levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.  
 

8.2. Ön nem köteles hozzájárulni az adatkezeléshez.  
 
Kelt: 2018. május 24. 
Adatkezelő neve: Méhesház 

 
 

https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu
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