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Alapadatok: 

Név: Szabóné Szanyi-Nagy Anna, egyéni vállalkozó 

Adószám: 66433411-1-26 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, MAKAI UTCA 44. A. épület 

Telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, MAKAI UTCA 44. A. épület 

Felelős vezető: Szabóné Szanyi-Nagy Anna 

Cégjegyzékszám: - 

Jogforrások: 

- Európai Unióban 

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) 

- Magyarországon 

- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

- 2017. évi CL. Törvény az adózás rendjéről  

- Munkaügy (foglalkoztatás)  

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

- Reklám tevékenység 

2008. évi XLVIII. Törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 

- Vagyonvédelem  

2005. évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenység szabályairól 

- Esélyegyenlőségi törvény 

 

 



Alapértelmezett adatvédelem 

Alapértelmezés szerint kizárólag olyan adatok kezelhetők, amelyek a cél eléréséhez szükségesek. 

A személyes adatok alapértelmezés szerint ne válhassanak hozzáférhetővé. 

Az adatkezelő fogalma 

Az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait es eszközeit 

önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. 

Adatkezelő adatai: 

Cégnév: Szabóné Szanyi-Nagy Anna egyéni vállalkozó 

Adószám: 66433411-1-26 

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, MAKAI UTCA 44. A. épület 

Telephelye: 6800 Hódmezővásárhely, MAKAI UTCA 44. A. épület 

Felelős vezető: 6800 Hódmezővásárhely, MAKAI UTCA 44. A. épület 

Cégjegyzékszám: - 

Az adatkezelésért felelős: Szabóné Szanyi-Nagy Anna 

Adatvédelmi elvek: 

- Jogszerűség, tisztességes eljárás es átláthatóság 

- Célhoz kötöttség 

- Adattakarékosság 

- Pontosság 

- Korlátozott tárolhatóság 

- Integritás es bizalmas jelleg (adatbiztonság) 

- Elszámoltathatóság 

A személyes adat fogalma 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; 

Azonosítható, az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely 

azonosító, például név, 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. 

 



Jogszerűség, tisztességes eljárás es átláthatóság 

A személyes adatok kezelését jogszerűen (hatályos jogszabályi keretek között) és tisztességesen 

(jóhiszeműen), valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. 

Adatvédelmi tájékoztatónk az Európai Uniós, a magyarországi adatvédelmi jogforrások és az egyéb 

kapcsolódó jogszabályok keretein belül készült. Az érintettek minden esetben átlátható és 

tisztességes eljárás szerint kezeljük. 

Célhoz kötöttség 

személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat 

ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal 

össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási 

célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. 

A feladatmegoldás során az adott munkafolyamathoz ( célhoz) szükséges adatmennyiséget és 

adatminőséget használjuk fel.  

Adattakarékosság 

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy 

legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.  

Különös figyelemmel az adattakarékosságra (mint adatvesztési veszélyforrás) csak és kizárólag az 

adott munkafeladathoz szükséges legkevesebb adatot kezeljük. 

Pontosság 

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű 

intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan 

személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. 

A napi tevékenységünk során kezelt személyes adatokat csak a szükséges mértékben és az 

aktuális feladatok elvégzéséhez használjuk. 

Korlátozott tárolhatóság 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását 

csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

Üzletei partnereink: 

Beszállítóink, szolgáltatóink és a vevőink adatait kölcsönös adatvédelmi nyilatkozatok után 

kezeljük.  Nyilatkozatokat az info@tappanjvelem.hu email címen, elkülönített mappában tároljuk.  

 

 



Integritás es bizalmas jelleg (adatbiztonság) 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési 

intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok 

jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy 

károsodásával szembeni  védelmet is ideértve. 

Az adatkezelési tájékoztató kizárólag elektronikus formában került kiadásra.  

Elszámoltathatóság 

Az adatkezelő felelős az adatok teljes körű védelméért, tárolásáért, az adatok módosításáért és 

törléséért.  

A mindennapi folyamataink során figyelemmel kísérjük, hogy a kialakított adatvédelmi rendszerünk 

megfelelően működik, szükséges-e annak kiegészítése, átalakítása.  

Napi tevékenység során az adatokat felhasználó partnerek:     

Számlázz.hu   számlázás 

X.Y    könyvelés 

Varju Ildikó EV.  weboldalkezelés 

Különleges adat 

Személyes adatok különleges kategóriái: 

faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, 

szakszervezeti tagságra, genetikai és biometrikus, egészségügyi, szexuális életére vagy szexuális 

irányultságára vonatkozó személyes adatok 

Kezelésük tilos, kivéve: 

az érintett kifejezett hozzájárulásával, Uniós vagy tagállami jogszabály, ill. kollektív szerződés 

alapján, létfontosságú érdek védelmében. 

Érintett jogai:  

Tájékoztatás az adatkezelés megkezdésekor 

- Az érintett hozzáférési joga 

- Helyesbítéshez való jog 

- Törléshez való jog  

- Az adatkezelés korlátozásához való jog 

- Az adathordozhatósághoz való jog 



Érintett hozzáférési joga 

Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

- A személyes adatok másolata  

- Az adatkezelés céljai 

- Az adatok kategóriái 

- Adat átvételnél a forrásra vonatkozó információk 

- Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják 

- A tárolás időtartama, annak szempontjai 

- Az érintett jogai 

- Hatósághoz fordulás joga 

Érintett törléshez való joga 

Az érintett jogosult (az adatkezelő pedig köteles) a törlésre amennyiben: 

- már nincs rá szükség (célhoz kötöttség elve) 

- visszavonja a hozzájárulást és nincs más jogalap 

- tiltakozás esetén (es nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre) 

- jogellenes adatkezelés esetén 

- jogi kötelezettség teljesítéséhez 

Az adatvédelmi incidens és bejelentése 

- a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt 

személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférést eredményezi 

- Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket 

- Azonnal, de legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni a hatóság részére, ha az 

adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve 

- Ha magas kockázattal jár - érintettek értesítése 

 



Záró rendelkezések: 

A fenti adatkezelési tájékoztató a vállalkozás jelenlegi működéséhez készült. A tájékoztató 

kialakítása 2021. december 1. és december 15. A fenti adatkezelési tájékoztató 2021. december 1-

től lép hatályba.   

 

 

Hódmezővásárhely, 2021. december 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Adatvédelmi felelősségi nyilatkozat 

alvállalkozó számára 

 

Alulírott név……………………………………….,  

beosztás: …………………………………………, 

lakcím: ………………………………………………………………………..……., 

nyilatkozom, hogy az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismertem.  

Kijelentem, hogy a mindennapi munkám során kezelt az adatvédelem hatálya alá eső adatokat a 

tájékoztatónak megfelelően kezelem, a szabályok megszegéséből eredő munkajogi, büntetőjogi 

polgári jogi felelősséggel tartozom. 

 

………………………….., 202……………………………….. 

 

 

………………….…………………….. 

alvállalkozó 



Adatvédelmi felelősségi nyilatkozat 

megbízott számára 

 

Alulírott név……………………………………….,  

beosztás: …………………………………………, 

lakcím: ………………………………………………………., nyilatkozom, hogy az 

Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismertem. 

Kijelentem, hogy a mindennapi munkám során kezelt az adatvédelem hatálya alá eső adatokat a 

tájékoztatónak megfelelően kezelem, a szabályok megszegéséből eredő munkajogi, büntetőjogi 

polgári jogi felelősséggel tartozom. 

 

…………………………., 202………………………………. 

 

 

………………….…………………….. 

megbízott 

 


