Adatkezelési tájékoztató
Jelen adatvédelmi irányelvek tájékoztatást adnak arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk, miért
gyűjtünk őket, illetve Ön hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait.

A. Definíciók
1. Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
4. tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés
megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
5. adatkezelő/Szolgáltató: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének
célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy
a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a
jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából;
13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.

15. 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.

B. Szolgáltató, mint adatkezelő adatai
1.
2.
3.
4.
5.

A szolgáltató neve: Mystic Nails Hungary Bt. (továbbiakban: Szolgáltató)
A szolgáltató székhelye: 6724 Szeged, Árvíz u. 61.
Cégjegyzékszáma: 06-06-007078
Adószáma: 21737857-2-06
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága (6722 Szeged,
Tábor u. 4.)
6. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen
használt elektronikus levelezési címe: info@mysticnails.hu; www.mysticnails.hu
7. Telefonszáma: +3670-3364709

C. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a)
pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely Felhasználó
e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről
kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen
történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az email címet megadta.

C.1. Honlap látogatók technikai adatai, cookie
A szolgáltatások látogatása során a Szolgáltató rögzíti a honlapra látogató felhasználók IP címét, a
látogatás (kezdő és befejező) időpontját és a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó
böngészőjének és operációs rendszerének típusát - technikai okból, valamint a felhasználói
szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan
végzi, de nem kapcsolja össze más, a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott
adatokkal. Az így nyert adatokhoz csak a Szolgáltató fér hozzá. Az adatokat a szerver 4x24 óráig
tárolja.

A szolgáltatások html kódja a szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre
mutató hivatkozásokat tartalmaz. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb

webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok
kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie-k
A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a
Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a
böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van
összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag
a saját tartalma tekintetében.

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. cookie-t helyez el. A cookie (süti) a látogató szokásainak rögzítésére alkalmas. A cookie-t a
Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k
alkalmazását tiltsa.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan,
hogy a Felhasználó saját böngészőjében

hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
hogyan fogadhat el új cookie-kat,
hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett
módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A Szolgáltató a következő cookie-t használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek.
Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban
tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes
alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény
érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a
böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Biztonsági cookie.

A Honlap a következő olyan szolgáltatások kódjait használja, melyek cookie-kat helyez(het)nek el a
látogató eszközén:
Facebook pixel kód, melynek segítségével a Honlap látogatóinak a Facebook-on a Szolgáltató
hirdetéseket tud megjeleníteni.
Google Analytics, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap látogatottsági statisztikáit gyűjti.
Visual Website Optimizer, Crazyegg és FindGore kód, melynek segítségével a Szolgáltató a Honlap
látogatóinak böngészési szokásait elemezheti.
A Szolgáltató által naplózott adatok kezelése, valamint a cookie által gyűjtött felhasználói szokásokról
gyűjtött információkból nyert adatok kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

C.2. Kapcsolat
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, az üzemeltetői
adatokban közölt kapcsolati elérhetőségeken vagy a kapcsolat menüpontban található formon
keresztül éri el a Szolgáltatót.
A Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézésétől számított legfeljebb 90 nap elteltével törli.

C.3 Kapcsolat – Önéletrajzok kezelésére vonatkozó tájékoztató
C.3.1 Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a Szolgáltató jogosult.
A Szolgáltató -nál az Ön által megadott személyes adatokhoz a munkaügyekkel foglalkozó
munkatársak és annak az osztálynak a vezetője jogosult hozzáférni, amely területre az álláshirdetés
vonatkozik. A Szolgáltató adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.
C.3.2 Az adatkezelés célja és jogalapja
A Szolgáltató az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció
betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton
történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg.
C.3.3 Az adatkezelés időtartama
A Szolgáltató az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől
kezdődően addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy az adott pozícióra kit vesz fel.
Ezen kívül Önnek lehetősége van kérni önkéntesen, hogy önéletrajzát a Szolgáltató további 12
hónapig tárolja, és azt felhasználja arra, hogy kapcsolatba lépjen Önnel később megnyíló pozíciók
esetén.
C.3.4 Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az önéletrajzában megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogosult a következő
jogokat gyakorolni: hozzáféréshez való jog, helyesbítéshez való jog, törléshez való jog, illetve
adatkezelés korlátozásához való jog.

Hozzáféréshez való jog
Tájékoztatást kérhet a Szolgáltató -tól arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltató kezeli-e a személyes
adatait.
Ha a Szolgáltató kezeli a személyes adatait, akkor a következő információkról kap tájékoztatást: (i) az
adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok
továbbítva van-e harmadik félnek (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az
időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez
vagy kezelésének korlátozásához való joga; (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; (vii) a személyes adatok forrására vonatkozó
információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték; illetve (viii) az automatizált
döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a
személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható
következményekkel jár.
A Szolgáltató a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja, amennyiben kérése
a másolat kiadására is irányul.
Helyesbítéshez való jog
Kérheti a Szolgáltató -tól, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes
adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait, amennyiben azok az önéletrajzában
helytelenül tüntette fel.
Törléshez való jog
Kérése esetén a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, amely törlés
az önéletrajza törlésével valósul meg.
A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön önéletrajzban megadott személyes adatait,
ha (i) Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (ii) a Szolgáltató a
személyes adatait jogellenesen kezelte, vagy (iii) a Szolgáltató jogi kötelezettsége teljesítéséhez
köteles a személyes adatokat törölni.
A Szolgáltató a személyes adatokat azonban nem törli, ha az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
Ha a Szolgáltató átadta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle
elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte
tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
Adatkezelés korlátozásához való jog
A Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az
adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Szolgáltató -nak a személyes

adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.
Az adatkezelés korlátozása esetén a Szolgáltató a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön
hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más
személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből kezelheti.
A Szolgáltató az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.
C.3.5 Adattovábbítás – adatfeldolgozók
A Szolgáltató által igénybe vett adatfeldolgozók listája:
Amennyiben nem emailben hanem a weboldalon küldte el önéletrajzát azt biztonságos szervereinken
tároljuk, az adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá. A szerver szolgáltató: Szalma László EV.
(székhely / cím: Hungary- Csongrádi sgt. 120/B 7/21) szélsőséges esetben pl: hatósági megkeresés
esetén magának hozzáférést jogosult és köteles biztosítani és a hatóságoknak a kért adatokat átadni.
E tekintetben Szalma László EV. adatfeldolgozó és az érintettek személyes adatait nem kezeli.
C.3.6. Lehetséges eljárás jogsértés esetén
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén felveheti a kapcsolatot a Szolgáltató -val a
jelen adatkezelési tájékoztató B pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén.
Panaszt nyújthat be a hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, levelezési
cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400);
vagy bírósághoz fordulhat.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2019. november 05. napjától hatályos.

