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1      Bevezetés 

  

dr Kricsfalvi Anita  (Továbbiakban: Szolgáltató) elkötelezett  a személyiségi jogok 
tiszteletben tartásáért. Ezért a jogszabályi változások kapcsán áttekintette és 

kiegészítette  a korábban hatályos szabályozást.  

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és 

adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési 

politikáját.  

A Szolgáltató a www.businessitalia.hu weboldal, a www.lakeiseoflats.com 

annak aloldalai és az onnan elérhető funkciók, (továbbiakban: Honlap) 
működtetése során a Honlapot használók vagy azzal kapcsolatba kerülők (a 

továbbiakban együttesen: Felhasználók valamint az anita@businessitalia.hu, a 

booking@lakeiseoflats.com és az anita@lakeiseoflats.com  email-re érkező 
levelek vonatkozásában adatot kezel.  

A  Szolgáltató elkötelezett a személyiségi jogok tiszteletben tartásáért. Ezért a 
jogszabályi változások kapcsán áttekintették és kiegészítette a koráb ban hatályos 

szabályozást.  

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és 
adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési 

politikáját.  

A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi 

személyek képviselői, egyéni vállalkozók, magánszemélyek regisztrálhatnak vagy adnak 
meg adatokat. A vállalkozások adatai közérdekből nyilvános adatok, azonban a használat 

során előfordulhat, hogy a regisztráló vállalkozás személyes adatokat (is) megad, ezért 

a Szolgáltató minden esetben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak is.  

Jelen szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató különös tekintettel vette 
figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános 

Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. 
törvény („Grtv.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. 
törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a bizonylatok kiállítását és 

megőrzését il letően) rendelkezéseit, azok szellemében és alkalmazásával, azoknak 

mindenben megfelelve jár el.  

http://www.lakeiseoflats.com/
mailto:anita@businessitalia.hu


Adatvédelmi Irányelveink egyértelműek: honlapjainkon keresztül nem gyűjtünk személyes 

adatokat, kivéve amennyiben az adott honlap látogatója önkéntesen adja meg azokat, 
vagy azok a szerződés létrehozása vagy a kívánt tevékenység végrehajtása érdekében 

szükségesek és igyekszünk i lyen adatmegadás kapcsán a megfelelő, közérthető 

tájékoztatást megadni az adatok kezelésével kapcsolatban.  

  

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban bemutatom, hogy a Szolgáltató milyen módon gyűjt 
személyes adatokat, azokat hogyan használja fel,  továbbá tájékoztatjuk Önt az információ 

felhasználását i llető választási lehetőségeiről, és azt is ismertetjük, hogy hogyan 

biztosítjuk adatainak megfelelő védelmét.  

  

Honlapom és egyéb szolgáltatásaim használatával Ön elfogadja a jelen Adatvédelmi 

Irányelveket, így hozzájárul ahhoz, hogy az Ön személyes adatait a jelen Adatvédelmi 

Irányelvekkel és a kiegészítő Nyilatkozatokkal összhangban kezeljük.  

2      Fogalom meghatározások  

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely 

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, 
rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, 

lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb 
módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy 

összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.  

Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt –

meghatározza. 

A jelen Tájékoztatóban hivatkozott Szolgáltatások esetében Adatkezelőnek minősül:  

dr. Kricsfalvi Anita  

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett ügyvédi vállalkozás . A jelen Tájékoztatóban 

leírt Adatkezelések a GDPR által meghatározott közös adatkezelésnek minősülnek, mivel 
a Honlapon regisztráló Felhasználó által az adott Szolgáltatásra történő regisztrációkor 

és az adott Honlap használata során megadott Személyes adatait az egyik Adatkezelő a 
másik Adatkezelő részére továbbítja, aki azt a Szolgáltatás biztosítása érdekében kezeli. 

A közös adatkezeléssel kapcsolatos feladat - és felelősségi köröket az Adatkezelők között 
létrejött megállapodás határozza meg. Ennek alapján az Adatkezeléssel kapcsolatos 

felelősség az Adatkezelők között az alábbiak szerint oszlik meg: mindegyik Adatkezelő 

felel az általa végzett Adatkezelésért, így különösen azért, hogy az általa gyűjtött 
Személyes adatok jogszerűen kerülnek a másik Adatkezelő részére rendelkezésre 

bocsátásra. A Felhasználó az itt hivatkozott megállapodás feltételeitől függetlenül 
mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben 

gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.  

Személyes adat vagy adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy 
természetes személy Felhasználó – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá 

válik. 

Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A 

jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében Adatfeldolgozók lehetnek a 12 -

13 pontban felsorolt szervezetek 

Honlap(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok :www.businessitalia.hu 



Szolgáltatás(ok): az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok, valamint az Adatkezelő által 

biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a Honlapokon vagy a telephelyeken, továbbá 
az Adatkezelő által szervezett rendezvényeken való részvétel. Továbbiakban a 

szolgáltatások és honlapok együttesen értelmezendők, bármelyik is kerül említésre.  

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Szolgáltat ásokra regisztrál, és ennek 

keretében megadja az alábbi 6 . pontban felsorolt adatát.  

Külső szolgáltató: az Adatkezelők által, az egyes Honlapok üzemeltetéséhez vagy a 
Honlapokon keresztül elérhető Szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár 

közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek 
számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek 

vagy kerülhetnek, illetve akik az Adatkezelők részére Személyes adatokat továbbíthatnak.  
Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak egyik 

Adatkezelővel sem együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a 

Szolgáltatások honlapjaihoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár 
önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó 

azonosítására, lásd 12 pont.  

Tájékoztató: az Adatkezelő jelen adatkezelési elveket és szabályozásokat is tartalmazó 

adatkezelési tájékoztatója.  

3      Adatkezelő és adatkezelés  

Honlapunk látogatása vagy szolgáltatásaink igénybevétele , így elektronikus levélben való 

megkeresésünk  során olyan adatokat gyűjthetünk és tárolhatunk Önről, amelyeket Ön 

önkéntesen választ vagy ad meg, és amelyek között személyes adatok is lehetnek. Ez 
esetben az adatkezeléshez kérjük az Ön hozzájárulását. Az Ön személyes adataival 

folytatott adatkezelés célja az, hogy nyújtani tudjuk Önnek a kért szolgáltatásokat, illetve 
személyre szabottan jeleníthessünk meg termékinformációkat és ajánlatokat. 

Amennyiben Ön igényt tart rá, személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy az Ön 

érdeklődésére esetlegesen számot tartó további információkat szolgáltassunk egyéb 
termékeinkről és szolgáltatásainkról. Ebben az esetben ezt honlapunk azon területén 

jelezzük, ahol a fenti célokból végzett információgyűjtés zajlik.  

  

Az Ön személyes adatait kizárólag az Ön által választott szolgáltatás céljából, az Ön által 
adott hozzájárulásnak megfelelően, annak keretei között használjuk fel. Az adatkezelés 

e célnak minden szakaszában megfelel. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja 

az érintettek tájékozott hozzájárulása, amelyet az érintettek a weboldal regisztrációs 
feltételeinek elfogadásával, az oldal használatának megkezdésével, vagy papíron, írásos 

adatmegadással kezdeményezik.  

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató 

bizonyos esetekben elektronikus formában, e -mailben juttatja el a Felhasználók részére. 

Az ilyen értesítéseket a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.  

Ha a Szolgáltató a  szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra 

kívánja felhasználni, akkor erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett 
hozzájárulását megszerzi, i lletőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 

megtiltsa. 

Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről 

nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének 

megfelelően.  

Személyes adat papír alapon, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén  az adatok 

átvétele előtt az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót, 



valamint – amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul – meg kell 

szerezni hozzájárulását. Az adatkezelési tájékoztatót az érintett számára el érhetővé kell 
tenni, valamint tájékoztatni kell az érintettet, hogy a tájékoztatót a későbbiekben 

hogyan, milyen formában – így különösen a vonatkozó honlapon elhelyezve, a vonatkozó 

honlap címével, valamint az azon belüli elérhetőség megjelölésével – tudja elérni. 

  

Személyes adat elektronikus úton, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az 
érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót olyan formában, hogy 

annak tudomásul vétele nélkül a vonatkozó személyes adatok ne kerül hessenek 

továbbításra az Adatkezelő felé.  

  

3.1     Közös adatkezelők  

Az adatkezelő az adatokat  mással nem osztja meg.  

  

3.2     Személyes adatok felvétele, érintett 
tájékoztatása  

A 4. pontban meghatározott személyes adatokat – a lent meghatározott eseteken kívül – 

kizárólag az ott meghatározott célok valamelyikével összefüggésben, az alábbi feltételek 

valamelyikének teljesülése esetén lehet kezelni (adatkezelés jogalapjai):  

-        érintett hozzájárulása;  

-        jogszabály kötelező rendelkezése, il letve jogi kötelezettség teljesítése érdekében;  

-        szerződés teljesítése érdekében, amennyiben az egyik fél az érintett, vagy annak 
megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges 

mértékben; 

-        természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;  

-        Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, kivéve, 

ha az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai elsőbbséget élveznek, 

különösen, ha az érintett gyermek. 

  

A megadott céllal összefüggésben – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – csak a 
cél eléréshez feltétlenül szükséges adatok kezelhetőek. Az egyes személyes adatokat 

célonként elkülönítetten kell kezelni.  

  

  

Az Adatkezelő weboldalain közzéteszi az adatkezelési tájékoztatóját, rendezvényein, 
álláshirdetésében pedig hivatkozik annak elérhetőségére, így a személyes adatait 

elektronikus úton megadó érintett az adatkezelés szabályairól tájékozódni tud.  

  

Személyes adat papír alapon, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az adatok 
átvétele előtt az érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót, 

valamint – amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul – meg kell 



szerezni hozzájárulását. Az adatkezelési tájékoztatót az érintett számára elérhetővé kell 

tenni, valamint tájékoztatni kell az érintettet, hogy a tájékoztatót a későbbiekben 
hogyan, milyen formában – így különösen a vonatkozó honlapon elhelyezve, a vonatkozó 

honlap címével, valamint az azon be lüli elérhetőség megjelölésével – tudja elérni.  

  

Személyes adat elektronikus úton, közvetlenül az érintettől történő felvétele esetén az 

érintett számára elérhetővé kell tenni az adatkezelési tájékoztatót olyan formában, hogy 
annak tudomásul vétele nélkül  a vonatkozó személyes adatok ne kerülhessenek 

továbbításra az Adatkezelő felé.  

  

Amennyiben a személyes adatok közvetlenül az érintettől kerülnek felvételre, úgy az 

érintettet tájékoztatni kell:  

-        a kezelt adatokról;  

-        adatkezelő, valamint képviselőjének kilétéről és elérhetőségéről;  

-        személyes adatok kezelésének céljáról és jogalapjáról;  

-        adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről;  

-        adatok címzettjeiről, i lletve ezek kategóriáiról;  

-        harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 

tovább a Bizottság megfelelőségi határozatáról vagy ennek hiányáról, illetve megfelelő 
garanciákon, kötelező vállalati szabályokon, vagy a kockázatokról való tájékoztatás utáni 

hozzájáruláson alapuló adattovábbításról; 

-        adatok tárolásának időtartamáról;  

-        hozzáférés, helyesbítés, törlés, korlátozás, ti ltakozás és adathordozhatóság 

jogáról; 

-        felügyeleti hatósághoz címzett panasz jogáról;  

-        automatizált döntéshozatalról és profi lalkotásról.  

  

4. Cookie szabályok  

Cookie használata: Honlapunk kizárólag technikai sütiket használ, amely a weboldal 

hibátlan használatát teszi lehetővé. vagyis sem statisztikai, sem marketing sem egyéb 

célból nem alkalmaz i lyeneket.  

Harmadik személyek weblapjaira vagy social meédia felületekre  való kattintás esetében, 

az adatkezelő felelősségét kizárja minden olyan harmadik személyek fele lőssége alatt 
működő internetes felületen használt cookie vagy más jelen szabályzatban foglalt 

kereteket meghaladó mértékű megoldásokkal kapcsolatban, amelyek esetleg a 

weboldalunk kereteit meghaladóan  a technikai sütiken kívül  alkalmaz statisztikai sütiket 

vagy más marketing eszközöket.  

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön által is feltételezhetően használt browserekben és  social 
media felületeken mint Mozilla, Facebook, stb testreszabható beállítások vannak arra 

nézve, ha Ön nem kíván semmilyen marketing tevékenységben résztvenni, e körben ott 

is alkalmazhat letiltásokat.  

 


