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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen tájékoztató a kreativfejlesztes.hu honlap üzemeltetője, Molnár Szilvia céges honlapjának 
az adatkezelési tájékoztatója, melyen keresztül részletesen tájékozódhat arról, hogy mi 
történik az Ön adataival az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során. 

Molnár Szilvia egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan 
ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos 
és tisztességes adatkezelésre. 

Adatkezelő a www.kreativfejlesztes.hu honlap üzemeltetése során a jelen adatkezelési 
tájékoztató szerint kezeli az Ön személyes adatait. 

ADATKEZELŐ ADATAI: 
Cégnév: Molnár Szilvia EV 
Weboldal: www.kreativfejlesztes.hu 
Székhely: 8412 Veszprém, Füzesi út 6. 
Adószám: 67354478-1-39 
Telefonszám: +36 -30-686-1123 
Email: molnar.szilvia@kreativfejlesztes.hu 
 
Adatkezelő elkötelezett az ügyfelei személyes adatainak védelmében. Ennek érdekében a 
személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően 
kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra: 

1. Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet 
vagy GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében 
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011.évi CXII. törvény (Infotv.); 

3. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Felnőttképzési tv.) 
4. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); 
5. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. 

évi XLVIII. törvény (Grt.); 
6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.). 
7. az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos szabályokról szóló 

39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet 6. § 

DEFINÍCIÓK 

Adatkezelő a következőket érti az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A 
definíciókat a GDPR határozza meg. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó 
bármely információ, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen 
valamely azonosító pl. név, azonosító jel, illetve a természetes személy testi, fiziológiai, 
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több 
tényező alapján azonosítható. 

http://www.kreativfejlesztes.hu/
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Adatkezelés: 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; fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése. 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük 
korlátozása céljából; 

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, 
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos 
személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági 
helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, 
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők 
elemzésére vagy előrejelzésére használják; 

álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek 
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy 
a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen 
további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével 
biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes 
adatot nem lehet kapcsolni; 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének 
céljait és eszközeit meghatározza; az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) 
vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése 
alapján kötött szerződést is – az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 
szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 
Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 
joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 
céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és egyértelmű 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen 
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre 
kiterjedő – kezeléséhez. 

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 
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Fentieken túl az alábbi fogalmakat használjuk még: 

 

Érintett vagy felhasználó: A www.kreativfejlesztes.hu honlap látogatója, illetve a honlapon 
feltüntetett szolgáltatásokat igénybe vevő, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli. 

Tájékoztató: jelen adatkezelési tájékoztató 

Képzés: az Adatkezelő által megrendezett bármely tréning, tanfolyam, workshop, tanácsadás, 
konferencia vagy egyéb képzés 

ADATKEZELÉS ALAPELVEI 
 
Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói, ajánlatkérők, a 
hírlevélre feliratkozók, online vagy személyes tanácsadást igénylők, tanfolyamra vagy 
workshopra jelentkezők, valamint a cookie-k használata. 
Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel és visszaigazoló e-mail 
küldése, számlázás, tanfolyami, képzési regisztráció, marketing tevékenység végzése. 
A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 
Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont] 
 
A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és 
a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév, adószám vagy adóazonosító és cím a számlázáshoz 
szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.  
A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám. 
 
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az 
adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail 
címre küldött levélben.  
 
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön 
bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail 
címre küldött levélben. 
A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy telefonon a 
megadott elérhetőségeken. 
 
Az adatok tárolási módja: elektronikus. 
 
Adattovábbítás: adattovábbítást az adatkezelő nem végez. A felhasználó adatkezelési 
hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre a célra szolgáló üres checkbox 
szándékos kipipálásával teheti meg.  
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ADATFELDOLGOZÓK:   

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen 
vagy önkéntes hozzájáruláson alapul.  
Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait 
veszi igénybe: 
 
Tárhely.eu Kft., H 1144 Budapest, Ormánság u. 4., tel: +36 1 789 2 789 
Tevékenység: szerver, szerver hoszting 

Paper Dog (Hungary) Kft., H 8200 Veszprém, Szabadság tér 12., domain@paperdog.hu, tel: 
+36 70 320 1585, Tevékenység: rendszer adminisztráció 
 
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:  
 
Tárhely.eu Kft 
H 1144 Budapest, Ormánság u. 4. 
+36 1 789 2 789 
 
Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az 
adatokhoz csak az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók szervert üzemeltető munkatársai 
férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. 
A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás 
Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 
A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok 
Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal 
működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti 
szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót 
megkeresve is kérheti adatai törlését. 
Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló 
adatkezelés. 
 
FOTÓK KÉSZÍTÉSE  ÉS MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA  

A fényképeken a képzésen részt vevők és az oktatók, előadók szerepelhetnek.  
A Kreatív fejlesztés / Molnár Szilvia által szervezett képzéseken – az Ön kifejezett 
hozzájárulása esetén - esetenként fotókat készítünk, melyet Facebook oldalunkon teszünk 
közzé abból a célból, hogy képzéseinket népszerűsítsük. 
Az adatkezelés célja: képzések népszerűsítése 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] 
A kezelt adatok köre: az érintett képmása 
Az adatkezelés időtartama: 1 év 
Adattovábbítás: A képek a Kreatív fejlesztés / Molnár Szilvia Facebook oldalán történő 
közzétételével a Facebook (Facebook Inc. Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA 94025-
1452 Telefonszám: +1650.6187714 Weboldal: www.facebook.com) mint önálló adatkezelő 
felé.  
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JELENTKEZÉS KÉPZÉSRE   
 
A képzéseinkre történő jelentkezés elküldése megrendelésnek minősül. Ebből következően 
személyes adatokat kérünk Öntől, melynek elsődleges célja: a megrendelés nyomán a 
felnőttképzési szerződés megkötése, illetve a számla kiállítása, melyekre jogszabály kötelez 
minket. 
Az adatkezelés célja: Érintettek (ügyfelek) nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, 
kapcsolattartás az ügyfelekkel, rendszerüzenet küldése (amely nem minősül hirdetésnek, 
kizárólag tájékoztató jellegű információt tartalmaz), a megrendelés bonyolítása 
(felnőttképzési szerződés megkötése, számla kiállítása), kötelező adatszolgáltatás hatóság felé 
Az adatkezelés jogalapja: Jogszabályi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) 
pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pont, Felnőttképzési tv. 21. § 
Az adatkezelés időtartama: 5 év 
 
AZ ADATKEZELÉSSEL  KAPCSOLATOS JOGOK / AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

 
A tájékoztatás kéréséhez való jog (GDPR 15. cikk) 
A megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet, hogy milyen adatait, milyen 
jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük. Az Ön 
kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) 
A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsuk. Kérelmére 
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk erről, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk) 
A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Kérelmére ezt 
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A zároláshoz / korlátozáshoz való jog (GDPR 18. cikk) 
A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, 
amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt 
haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail 
elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 
 
A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
A megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről e-mailben tájékoztatjuk. 
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JOGÉRVÉNYESÍTÉSI  LEHETŐSÉGEK 
 
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén kérjük, értesítsen bennünket, így 
lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében 
mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Jogai érvényesítése érdekében a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei: 
 
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36-1-391-1400 
Fax: +36-1-391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Honlap: http://www.naih.hu 
 
Fentieken túl jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék 
hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye 
szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre részletes tájékoztatást ad a 
jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről. 
 
 JOGI NYILATKOZAT / JOGI INFORMÁCIÓK, FELHASZNÁLÁSI  FELTÉTELEK 
 
ADATVÉDELEM  
 
A feliratkozással kijelenti, hogy az Ön által megadott adatok megfelelnek a valóságnak.  
Feliratkozásával kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a 
molnar.szilvia@kreativfejlesztes.hu címről elektronikus levelet fogad, amelyek bizonyos 
esetekben reklámot is tartalmazhatnak.  
A feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető a Kreatív Fejlesztés / Molnár 
Szilvia bármelyik programja elektronikus levelének legalsó sorára való kattintással. 
Amennyiben a levelező rendszer nem jeleníti meg a linket, úgy a 
molnar.szilvia@kreativfejlesztes.hu címre kell egy üres levelet írni “Leiratkozom” tárggyal. 
Adatait harmadik személynek nem adjuk ki és nem küldünk SPAM-et.  

 
SZERZŐI JOGI INFORMÁCIÓ 
 
Az oldalon található összes írás és információ Molnár Szilvia szellemi terméke és a Kreatív 
Fejlesztés tulajdona, amely szerzői jogvédelem alatt áll (ld. az 1999. évi LXXVI. törvényt a 
szerzői jogról). Utánközlése kizárólag Molnár Szilvia előzetes írásbeli engedélyével lehetséges, 
a forrás megjelölésével. 
Az oldal bármely tartalmának engedély nélküli közlése, bevételszerző tevékenységre való 
felhasználása tilos és jogi következményeket von maga után. 
Kapcsolat: molnar.szilvia@kreativfejlesztes.hu © Copyright Kreatív Fejlesztés 2020 
 


