ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A www.poniudvar.hu. honlap üzemeltetőjének adatai

Név:

Svábhegyi Kutyaszalon Kft.

Székhely:

1121 Budapest, Költő utca 8.

Cégjegyzékszám:

01-09-733985

Telefon:

06-30-500-1200

Mail:

info@poniudvar.hu

Webcím:

www.poniudvar.hu

Adószám:

12714243-2-43

Statisztikai számjel:

12714243-6810-113-01

Kapcsolattartó személye: Sepsi Katalin

1. Bevezetés
A legnagyobb gondossággal és a biztonsági előírások betartásával igyekszünk
személyes adatait az illetéktelen hozzáférésektől megvédeni.
Személyes adatait ezen a weboldalon csupán a technikailag szükséges terjedelemben
tároljuk. A tárolt adatokat semmi esetre sem értékesítjük vagy adjuk ki más célból. A
személyes adatokat a szolgáltatásunk igénybevételéhez szükséges mértékben, az
egyéni hozzáférés regisztrálása érdekében, kapcsolattartási ügyekből kifolyólag az itt
leírtak szerint kezeljük.
Ön a honlap használatával elfogadja az alábbiakat és hozzájárul az alábbiakban
meghatározott adatkezelésekhez.

2. Adatkezelés a www.poniudvar.hu.oldalon
Az
adatkezelésekre
az
információs
önrendelkezési
jogról
és
az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. §
(1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény alapján kerül sor. A hozzájárulásról az egyes adatkezelések tekintetében a

honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes
megadásával nyilatkozik.
Server Log fájljainkban olyan információkat tárolunk, melyeket az Ön böngészője
eljuttat hozzánk. Ezek a következők:
−
−
−
−
−

böngészőjének típusa
felhasznált üzemrendszer
referer URL ( a korábban látogatott oldal URL-je)
a hozzáférő számítógép host neve (IP-cím)
a szerver pontos ideje

Ezeknek az adatoknak az adott személyre vonatkozó tárolása nem történik meg. Nem
adjuk hozzá ezeket az adatokat más adatforrásokhoz.
Az adatkezelést a www.poniudvar.hu honlapon a Felhasználók számára elérhető
valamennyi adatkezelést igénylő szolgáltatás esetében az Üzemeltető végzi, kizárólag
a Felhasználó önkéntes, kifejezett és félreérthetetlen hozzájárulása alapján. Az
adatkezelés magában foglalja:
- Regisztráció
Az adatkezelés célja a felhasználó azonosíthatósága, a funkciókhoz való hozzáférési
jogosultság ellenőrzése.
Az oldal bizonyos szolgáltatásainak igénybevételéhez regisztráció szükséges. A
regisztráció során a felhasználónak felhasználónevét, e-mail címét és jelszavát kell
megadnia. A sikeres regisztrációnak feltétele a megadott e-mail cím érvényesítése.
Ennek céljából az Üzemeltető egy regisztráció megerősítéséről szóló e-mailt küld
felhasználó részére, amely tartalmazza az érvényesítést lehetővé tevő hivatkozást. Az
Üzemeltető a regisztrációhoz kapcsolódó egyéb releváns eseményekről (sikertelen
regisztráció, figyelmeztetést regisztráció megerősítésére, adatbázisból való törlés stb.)
tájékoztató e-mailt küld felhasználó részére.
Felhasználó a honlapon való regisztrációval arról is nyilatkozik, hogy
megismerte és elfogadja jelen nyilatkozatban foglaltakat.

3. Adatkezelő
Az adatkezelő a Svábhegyi Kutyaszalon Korlátolt Felelősségű Társaság.
Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a ...számon megtörtént "weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, marketing célú adatkezelés" - az

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törény (Infotv.) 68. § (6) bekezdés alapján.

4. Az adatok felhasználása

Adatai kezelésekor folyamatosan szem előtt tartjuk az ide vonatkozó jogszabályi
előírásokban
foglaltakat.
Amennyiben weboldalunkon Önnek lehetősége van személyes adatai megadására,
úgy kérjük, hogy ellenőrizze Ön is, mely adatokat kívánja megosztani velünk.
Emellett – külön hozzájárulása esetén – saját marketing céljainkra is felhasználjuk
adatait. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy
reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket csak az Ön kifejezett hozzájárulásával, a
jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldünk.
Adatai felhasználása ellen bármikor tiltakozhat rövid, írásos üzenet küldésével, a lent
feltüntetett elérhetőségek bármelyikén.

5.Az adatkezelés időtartama
A regisztráció során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a
regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Nem szükséges adatok esetén
az adatkezelés az adat megadásának időpontjától szintén a regisztráció törléséig tart.
A regisztráció Felhasználó vagy az Üzemeltető általi törlésére bármikor sor kerülhet.

6. Az adatok továbbadása
Az adatokat a Svábhegyi Kutyaszalon Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni,
azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.
A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően
meghatározott esetben, illetve az Ön hozzájárulása alapján kerülhet sor.
7. Jogosultság, módosítás és személyes adatok törlése
Saját adatait bármikor megnézheti, módosíthatja és törölheti a "Saját fiók"
menüpontban email-címének megadásával. Amennyiben elfelejtené jelszavát a "Saját
fiók" menüpont alatt találja a bejelentkezési oldalon az "Elfelejtett jelszó" linket. A
link egy űrlaphoz vezeti Önt, melyet kérjük, hogy kitöltve és a nálunk megadott

email-címet megadva küldjön el nekünk. Ekkor küldünk Önnek egy új jelszót emailcímére.
Kérjük, ügyeljen rá, hogy jelszavát ne adja át harmadik személynek, használat után
mindig jelentkezzen ki saját fiókjából.

8. Felvilágosításhoz és tiltakozáshoz való jog
Bármikor szívesen állunk rendelkezésére, amennyiben kérdése lenne adatainak
kezelésére vonatkozóan. Önnek bármikor jogában áll felvilágosítást kérni a személyét
érintő, nálunk tárolt adatok, azok származása, fogadója, valamint a tárolás céljára
vonatkozóan. Amennyiben felvilágosításra lenne szüksége, akkor kérjük, forduljon
írásban Hozzánk az info@poniudvar.hu elektronikus címen keresztül. Ezen kívül
kötelességünk, kérésére az Önről tárolt adatokat helyesbíteni, zárolni vagy törölni,
amennyiben ennek egyéb törvényi szabályozás (pl. törvényben meghatározott
adattárolásikötelezettség)nemállútjában.
Kérdései esetén, vagy amennyiben a fent nevezett esetekre tekintettel tiltakozást
szeretne benyújtani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Kapcsolattartó neve: Sepsi Katalin
E-mai címe: info@poniudvar.hu
Telefonszáma: 06-30-687-48-48
Postai elérhetősége: Svábhegyi Kutyaszalon KFT. 1121 Budapest, Költő u.8.

9. Egyoldalú módosítás
A Svábhegyi Kutyaszalon Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi
nyilatkozatot az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.
Ön a szolgáltatás következő használatakor a vonatkozó tájékoztatást követően
megadott kifejezett hozzájárulásával – az adatkezeléseket lényeges módon nem érintő
módosítás esetén pedig a szolgáltatás következő használatával, ráutaló magatartással –
fogadja el a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

