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Adatvédelmi nyilatkozat 

Adatkezelő megnevezése 
Kleinart Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: adatkezelő) 

Adatkezelő elérhetőségei 
• Székhely: 1163 Budapest, Üzbég utca 38. 

• Postacím: 1163 Budapest, Üzbég utca 38. 

• Telefonszám: +36 70 277 3260 

• E-mail: info@kleinart.hu 

Adatkezelő honlapja 
https://www.kleinart.hu/ 

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok 
• Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről:  

https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf 

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

törvény: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV 

• Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0300100.TV 

Alapfogalmak a személyes adatokkal kapcsolatban 
• Személyes adat: az Önnel kapcsolatba hozható adat, így például az Ön neve, e-mail címe, 

arcképe, hangja, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható 

következtetés. 

• Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.   

• Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy (pl. korlátolt felelősségű társaság), illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet (pl.  egyesület), amely meghatározza az adatok 

kezelésének célját, illetve meghozza és végrehajtja vagy végrehajtatja az adatkezelésre 

vonatkozó döntéseket.  
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• Adatkezelés: az adatokon végzett művelet, így például a személyes adatok gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, 

törlése, megsemmisítése, kép- vagy hangfelvétel készítése stb. 

• Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele.   

• Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így 

például az adatok tárolásának biztosítása, könyvelési feladatok ellátása.  

• Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges. 

Adatkezelési alapelvek 
Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyhez előzetesen a felhasználó hozzájárult és 

megfelelő tájékoztatást kap az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Adatkezelő kizárólag 

meghatározott célból kezeli a személyes adatokat, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése 

érdekében. Az adatok kezelése a felhasználók számára világos céllal történik és az adatokat Adatkezelő 

csak a szükséges ideig őrzi meg. 

Kizárólag olyan személyes adatok kezelése történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához 

nélkülözhetetlen. A személyes adatok kezelése csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben 

történik. Az alábbi adatkezelés célja, hogy a honlapon lévő kapcsolati űrlapon keresztül az üzemeltető 

fel tudja venni az érdeklődőkkel a kapcsolatot és így a szolgáltatását tudja értékesíteni. 

Minden olyan esetben, amikor a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja 

Adatkezelő felhasználni, erről előzetesen köteles a felhasználót tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, 

illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa. 

A felhasználó kérheti, hogy tájékoztatva legyen személyes adatai kezeléséről, vagy ha úgy dönt, akkor 

a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérések előfordulnak, akkor Adatkezelő köteles a lehető 

legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az idő nem lehet több, mint 30 nap. 

Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak a felhasználó által 

használt szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Adatkezelő az általa 

kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal 

semmilyen egyéb módon nem él vissza. 

Adatkezelések a weboldalon 

A weboldal látogatóinak adatai, cookie-k 
A kleinart.hu weboldal egyes részei ún. cookie-kat (sütiket) helyezhetnek el a látogatók számítógépén. 

Ezek – egyéb látogatószámot mérő módszerekkel együtt – a weboldal adott oldalainak 

látogatottságáról szolgáltatnak információt. Adatkezelő nem gyűjt be személyes adatokat az egyes 

látogatókról, és az információ kizárólag együttes formában jelenik meg. E technológiának és a 
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szolgáltatott információknak célja a weboldal fejlesztése, valamint a visszatérő látogatók 

elérhetőségeinek és személyes adatainak tárolása későbbi látogatásokhoz. 

A felhasználó a saját számítógépéről ki tudja törölni a cookie-kat, illetve ha akarja, meg is tilthatja 

alkalmazásukat.  

Kapcsolat űrlap 
Jogalap: a felhasználó önkéntes hozzájárulása, mely akkor történik, amikor e-mailt küld a kleinart.hu 

weboldalon keresztül. A látogató a küldéssel járul hozzá, hogy Adatkezelő ------- adatait. Erről a 

kapcsolatfelvételi űrlapnál tájékoztatás olvasható. 

Kezelt adatok köre: Név, telefonszám, e-mail cím. 

Adatok kezelésének ideje: A hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig. 

Jogorvoslat 
Érintett kérhet tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről, illetve ha szükségét érzi, akkor kérheti az 

adatok módosítását vagy törlését Adatkezelő bármely elérhetőségén keresztül. 

Előbbi kérések esetében Adatkezelő köteles a lehető legrövidebb idő alatt eleget tenni ennek. Ez az 

idő nem lehet több, mint 30 nap. 

A valóságtól eltérő személyes adatokat Adatkezelő köteles javítani. 

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban 

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

tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: 

• A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának 

vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte 

el. 

• A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás 

vagy tudományos kutatás céljára történik. 

• A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 

(NAIH) fordulhat. 

http://www.naih.hu/ 
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