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Adatvédelmi szabályzat 
 

1. Adatkezelő 
Papp Zsuzsanna egyéni vállalkozó 
Adószáma: 63880302-1-27 
Emailcíme: pazsu56@gmail.com 
Telefon: 06 30 227-4334 
Weboldal: grafologuspazsu.hu 

- a továbbiakban, mint Adatkezelő az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 
értelmében jár el. 

Az adatkezelés szabályzat a grafologuspazsu.hu weboldalon érhető el.  

Az Adatkezelő az időközben módosuló jogszabályi háttér és egyéb belső szabályzattal való 
összehangolása miatt, fenntartja a jogot, a Szabályzat megváltoztatására. 

 
2. Általános tájékoztató 
2011. évi CXII. törvény értelmében, ami az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szól, 
és megállapítja, a személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, jogszerű célból, 
kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az 
adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani 
kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - 
naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen 
azonosítani. 

 

3. Adatkezelői nyilatkozat 
Az Ön – továbbiakban Megrendelő - által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés 
teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából a 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 
figyelembe vételével tárolhatja.  

Az Adatkezelő adatait harmadik fél részére nem adhatja át.  

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az 
érintett megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az érintett 
részére hozzáférhető legyen. 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni 
védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. 

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó 
informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. 

Az Adatkezelő az érintett Felhasználó adattörlési felszólításakor köteles a megfelelő törlést elvégezni. 

Az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak és Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően 
biztosítja az érintett ügyfél részére a kezelt adataihoz való hozzáférést és módosítást, melyet a jelen 
Szabályzat egy külön pontja részletez. 
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4. Megrendelő adatvédelmi nyilatkozat 
 

A weboldalon történő egyes információk megtekintéséhez nem szükséges regisztráció, vagyis 
személyes adatok megadása.  

Megrendelő tudomásul veszi, hogy az általános szerződési feltételek és az adatvédelmi tájékoztató 
elfogadása feltétele a weboldalon történt szolgáltatás megrendelésének. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a mindenkori Adatvédelmi Szabályzatban és az Általános 
Szerződéses Feltételekben foglaltakat fogadja el. 

Amennyiben a Megrendelő nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy 
vélelmezzük, hogy az érintett az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Az Adatkezelő a neki 
megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért felelősségét kizárja. Valótlan, vagy 
megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamely érintett Megrendelő 
bűncselekményt követ el, Adatkezelő rendszerét támadja, az érintett Megrendelő adatai 
haladéktalanul törlésre kerülnek, vagy a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás 
lefolytatásának időtartamáig megőrzésre kerülhetnek. 

Megrendelő online konzultáció esetében hang-és képrögzítést nem végezhet.  

 

5. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés 
 

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) 
pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 
6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség 
teljesítése. 

Az adatkezelés célja: A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési 
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a 
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell 
őrizniük. 

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, jogi személy esetén az adószám. 

Az adatkezelés időtartama: A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla 
kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla 
kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja 
alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni. 

A fent említett adatokon túlmenően, ha a megrendelés tárgyát képező szolgáltatás íráselemzés, annak 
elvégzéséhez szükséges további adatokat megadni, melyet a megrendelőlap kitöltésével lehet 
megadni:  

 Megrendelő életkora  

 Iskolai végzettsége és jelenlegi foglalkozása  

 Szemüveges-e vagy nem  
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 Jobb- vagy balkezes  

 Ismert lelki, illetve fizikai betegsége  

 Szed-e gyógyszereket, ha igen nevezze meg  

 Megrendelés célja, formája(online vagy írásos)  

 Egyéb, fontosnak ítélt megjegyzés  

Azon megrendeléseknél, amelyek rendezvényre vagy valamely intézményben elvégzendő 
szolgáltatásra szólnak, abban az esetben szükség van a szolgáltatás helyszínének az alábbi adataira: 

 Intézmény neve 
 Intézmény címe 
 Kapcsolattartó neve 
 kapcsolattartó telefonszáma 
 Kapcsolattartó email címe 

 

6. Tárhely szolgáltató 
A honlap üzemeltetését a Criscomp Informatikai Kft. végzi. 

 

7. A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás 
A honlap nem használ cookie-kat. 

 


