ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS
NYILATKOZAT
1. Az adatkezelési tájékoztató célja
A Mangó Fotó & Design Stúdió (9029 Győr, Benedek Elek utca 5. 2 ajtó), a továbbiakban,
mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel
a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi
aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Mangó Fotó & Design Stúdió elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának
tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden intézkedést,
mely az adatok biztonságát garantálja.
A Mangó Fotó & Design Stúdió fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori
megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az
érintetteket.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkkel kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk.

2. Adatkezelő megnevezése
Mangó Fotó & Design Stúdió
Székhely:
9029 Győr, Benedek Elek u. 5. 2 ajtó
Cégjegyzékszám: 52482773
Adószám:
68950778128-1-28
Fő tevékenység:
742001 Fényképészet m.n.s.
Email cím:
mango.fotostudio@gmail.com
Telefonszám:
+36/70-774-30-95
Képviseli:
Stemler Áron egyéni vállalkozó
A Mangó Fotó & Design Stúdió ügyfelei személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, megőrzi azok bizalmasságát, gondoskodik azok
biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a
személyes adatok védelméhez szükségesek.

3. Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
-

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
A GDPR - az Európai parlament és Tanács 2016/679 Rendelete
A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

4. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, személyi
igazolvány szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy
testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
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, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés,
illetve megsemmisítés;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok
kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az
adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós
vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Fotográfiai szolgáltatásokkal és számlázással összefüggő adatkezelés
5.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Személyes adat
Név

Édesanyja neve
Email cím

-

Telefonszám

Lakcím és/vagy számlázási cím

Szerződő fél aláírása

-

Az adatkezelés célja
Szerződéskötéshez szükséges adat
Számla kiállításához szükséges adat
Az Önnel kötött szerződés azonosítása
A szerződés teljesítése érdekében együttműködés
Szerződéskötéshez szükséges adat
Az Önnel kötött szerződés azonosítása
Az Adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartáshoz
szükséges
A számla megküldéséhez szükséges
Önnek
nem
szükséges
megadnia
a
telefonszámát.
Amennyiben megadja a
telefonszámát,
úgy
a
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
kapcsolattartás
telefonon
is
lehetséges.
Szerződéskötéshez szükséges adat
Az Önnel kötött szerződés azonosítása
Számla kiállításához szükséges adat
Önnek a szerződés létrejöttéhez, illetve a
szerződés érvényessége alatt tett nyilatkozatának
érvényességéhez,
annak
ellenőrzéséhez
szükséges.

5.2.

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés teljesítéséhez, fotográfiai szolgáltatás
elvégzéséhez fűződő jogi érdek; Számviteli törvény

5.3.

Adatkezelés időtartama:

Személyes adatait és a fotográfiai szolgáltatás során
készült fényképeket 5 évig őrizzük meg.

5.4 A Cookie-k (sütik)
A Mango Fotó & Design Stúdió honlapja (www.mangofoto.hu) Cookie-kat használ a testre
szabott kiszolgálás érdekében. Ez azt jelenti, hogy a weboldal felkeresésekor a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak
lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.
A Cookie-k feladata:

-

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.
online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

5.4.1 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a
www.mangofoto.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető
szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés)
befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a
számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
5.4.2 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A Mangó Fotó & Design Stúdió weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél
sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő
információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalát.
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.
Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más
eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

6. Adatokhoz való hozzáférés
Az Ön által megadott személyes adatokhoz a Mangó Fotó & Design Stúdió képviselője, és az
általa megbízott adatfeldolgozó férhet hozzá feladatai ellátása érdekében.
Így például az Adatkezelő könyvelését végző, adatfeldolgozást teljesítő könyvelő cég és
annak munkatársa, aki kizárólag a számlán szereplő személyes adatait ismeri meg.
Az Ön számlázással összefüggő személyes adatait az Adatkezelő követelése érvényesítése
érdekében jogosult átadni harmadik fél – pl könyvelő, ügyvéd – részére.

7. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat valamint az Ön számára készített
fényképeket A Mangó Fotó & Design Stúdió székhelyén, a 9029 Győr, Benedek Elek u. 5. 2 ajtó
alatt tárolja.
A megadott személyes adatokat és a készült fényképeket az Adatkezelő elektronikus
formában, a Mangó Fotó & Design Stúdió kizárólagos hozzáférési jogával működő laptopján
tárolja. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatait
védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása
ellen.
Az Ön személyes adatainak tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi
igénybe.

8. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai
8.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az Adatkezelőtől a mango.fotostudio@gmail.com email címre, vagy a 9029 Győr,
Benedek Elek u. 5. 2 ajtó alatti címre postai úton megküldött levélben írásban tájékoztatást
kérhet, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési
cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá az Adatkezelő kinek, mikor, mely
személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kérelem beérkezését követő legfeljebb 15 napon belül, az
Ön által megadott elérhetőségre postai úton megküldött levélben, vagy - amennyiben az
elektronikus megküldés az Adatkezelő számára hitelt érdemlően igazolható – úgy emailben
teljesíti.
8.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az Adatkezelőtől a mango.fotostudio@gmail.com email címre, vagy a 9029 Győr,
Benedek Elek u. 5. 2 ajtó alatti címre postai úton megküldött levélben írásban kérheti, hogy az
Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát.
Az Adatkezelő az Ön kérelmét a kérelem beérkezését követő legfeljebb 15 napon belül, az
Ön által megadott elérhetőségre postai úton megküldött levélben, vagy - amennyiben az
elektronikus megküldés az Adatkezelő számára hitelt érdemlően igazolható – úgy emailben
teljesíti.
8.3. A törléshez való jog
Ön az Adatkezelőtől a mango.fotostudio@gmail.com email címre, vagy a 9029 Győr,
Benedek Elek u. 5. 2 ajtó alatti címre postai úton megküldött levélben írásban kérheti az
Adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha törvényi kötelezettsége,
vagy Adatvédelmi Szabályzata az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi.
Ilyen esetpéldául az, ha az irattározásra vonatkozó határidő nem telt le.
Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő az Ön kérelmét
legfeljebb 15 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre postai úton
megküldött levélben, vagy - amennyiben az elektronikus megküldés az Adatkezelő számára
hitelt érdemlően igazolható – úgy emailben teljesíti.

8.4. A zároláshoz való jog
Ön az Adatkezelőtől a mango.fotostudio@gmail.com email címre, vagy a 9029 Győr,
Benedek Elek u. 5. 2 ajtó alatti címre postai úton megküldött levélben írásban kérheti, hogy
személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok
szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy személyes
adatát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági
vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy személyes adatát az Adatkezelő ne törölje.
Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a
személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

8.5. Adathordozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat digitális formátumban megkapja az Adatkezelőtől és ezeket az adatokat
egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
8.6. A tiltakozáshoz való jog
Ön az Adatkezelőtől a mango.fotostudio@gmail.com email címre, vagy a 9029 Győr,
Benedek Elek u. 5. 2 ajtó alatti címre postai úton megküldött levélben írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

9. Általános adatkezelési irányelvek
A Mangó Fotó & Design Stúdió tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések
esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását
jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a Mangó Fotó & Design Stúdió részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 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 (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság
az ügyben soron kívül jár el. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

10. Egyéb rendelkezések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési
hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett
megkereshetik az adatkezelőt.
A Mangó Fotó & Design Stúdió a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely
a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

