
Az adatkezelő megnevezése, 
elérhetőségei 
Cégnév, az adatok kezelője: ceremoniamestered.hu Szablya Ákos 
Ceremóniamester ev. 
Székhely: 2094 Nagykovácsi Körte u 16. 
Adószám: 8 36629 10 57 
Elektronikus levélcím:  szablyaakoscm@gmail.com 
ceremoniamestered@ceremoniamestered.hu  
Telefonszám : 06209139994 

- A Szolgáltató adatkezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű 
adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) irányadó. Az 
adatszolgáltatás önkéntes. 
Az adatkezelés célja a megbízási szerződésben foglalt, Adatkezelő által vállalt 
szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, 
azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. 

- További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, 
amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése. Kezelt adatok: név, cím, 
emailcím, telefonszám, esetlegesen adószám, adóazonosító jel, 
bankszámlaszám stb. 

- Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre elektronikus úton e-mailt küldjön. 
Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy 
részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az Ügyfél 
előzetes hozzájárulásával történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor 
korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható. Kijelentem, hogy ezen 
hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő 
tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem 
meg. 

Az adatkezelés és jogalapja 
-Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok 

rögzítése, illetve továbbítása árajánlat küldéséhez, a honlapon elérhető 

szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz 

szükséges mértékben történik. 

- A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján 

kerül sor. 
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-  A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései   
határozzák meg. 

-  A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való   
regisztrációval adják meg. 

-  A személyes adatok kiemelt és főtámogatók felé való továbbítására az   
érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. 

-  A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései 
határozzák meg. 

- A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az 
érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a 
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. 

A kezelt adatok köre 
-A Szolgáltató árajánlat küldéséhez a regisztráció során a felhasználónak 
kötelezően meg kell adni a következő személyes adatokat: 
-  név (családi és utónév) 
-      lakhely 
-      email cím 
-      telefonszám 
-      üzenet 

-      esetlegesen később a szerződéshez kapcsolódóan adószám, 
adóazonosító jel, bankszámlaszámadatkezelési nyilatkozat  

Az adatkezelés célja 
A személyes adatok kezelésének célja: 
- a regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások 

igénybevételéhez szükséges azonosítása; 
- a Szolgáltató gazdasági reklámnak nem minősülő újabb blog bejegyzéseinek 

értesítése annak kiküldése, amennyiben előzetesen regisztrált erre a 
szolgáltatásra; 

- illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása. 
- Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok 

érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és 
kommunikáció. 

 - Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott 
módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag 



azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához 
elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas. 

Hírlevél 
- A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Szolgáltató rendszeresen elektronikus hírlevelet küldjön a regisztráció során 
megadott email címükre. 
-Az elektronikus hírlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat neve (családi és 
utónév) és email címe honlapon történő megadásával. 
Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak. 
- A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra 
kattintva és a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni. 

Az adatkezelés időtartama 
-A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése 
a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – 
az adatok törléséig, illetve leírítkozásig tart. 

Adatfeldolgozás 
-A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag 
törvényben meghatározott esetben kerülhet sor. 

Adatbiztonság 
-Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók 
által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, 
mind az adatok tárolása, őrzése során. 
-Az adatkezelő a megadott személyes adatokat jelszóval védett tárolón tárolja. 

Adatok módosítása, törlése, tiltakozás 
az adatkezelés ellen 
-A felhasználó az adatainak módosítását a szablyaakoscm@gmail.com  email 
címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól. 
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Google Inc. tevékenysége 
-A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap 
látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google 
Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A 
cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve 
a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire 
továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap 
felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott 
tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő 
összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az 
internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A 
Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, 
amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. 
megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a 
felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal. 
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/
privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://
www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. 
adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk 
találhatóak. 

Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása 
-Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes 
tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a 
honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak 
hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a 
jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket. 


