
Adatvédelmi tájékoztató 
 

A lovasfilm.com  honlapon regisztrálók, feliratkozók adatait az adatvédelemre vonatkozó 
mindenkor érvényes törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre 
vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési 
módszerek mellett az adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó 
intézkedéseket is rögzít. 

A Felhasználók a Tájékoztatás elolvasása és értelmezése után maguk döntenek arról, hogy 
megadják-e a Weboldal használatához a személyes adataikat. Az adatok megadása önkéntes 
 

Adatkezelő neve, elérhetősége 
 

Az adatkezelő neve: Lovas Hajnalka EV. 

Az adatkezelő levelezési címe:1102, Budapest, Bánya u. 11.I.lph.fszt.5. 

Az adatkezelő e mail címe:lovashajni1977@gmail.com 

Az adatkezelő telefonszáma: +36 70 2162426 

 

Adatvédelmi szabályzat célja 
 

Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a 
Lovas Hajnalka EV. mint Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és 
a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítse. Adatkezelő, magára nézve 
kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi Szabályzat, mint közlemény tartalmát. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a 
jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az adatok 
kezelésével egyidejűleg Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket a Honlapok, illetve a társaság 
általa kezelt céges, és személyes adatokról (továbbiakban Adatok), valamint az Adatok 
kezelése kapcsán alkalmazott elveiről és módjáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának 
módjáról és lehetőségeiről. 
Lovas Hajnalka EV. mint Adatkezelő tiszteletben tartja Honlap látogatóinak személyhez 
fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és 
nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli. 
Adatkezelő fenntartja magának a jogot tájékoztató megváltoztatására, melynek 
hatálybalépéséről Adatkező az Érintetteket Honlapján előre tájékoztatja. Az Érintetteknek a 
honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat az Adatkezelő által biztosított 
módon. Jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített elvek, eljárások megfelelnek az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvénynek („Infotv.”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú 
Rendeletének („Rendelet”). 



 

Adatkezelő által kezelt személyes és céges 
adatok köre, ideje, célja 
A társaság Honlapon keresztül kifejezett szolgáltatás megrendelésre lehetőséget nem biztosít, 
csak információs és ajánlat kérés/kapcsolat felvételi lehetőséget biztosít. 

Érintett szolgáltatást megrendelni telefonon, személyesen, írásban, illetve e-mail tud 
Adatkezelő elérhetőségeinek bármelyikén. Az adatközlés önkéntes, Érintett nem köteles 
megadni céges, személyes adatait, azonban ezek hiányában esetenként Szolgáltató nem tudja 
a megrendelést elfogadni, elindítani, teljesíteni. 

Érintett beleegyezésével megadott adatkezelés célja: szolgáltatásnyújtás, a teljesítés 
megfelelőségének dokumentálása, a szerződések létrejöttének bizonyítása valamint 
jogszabályi kötelezettségek teljesítése (pl. számla kiállítása). A kötelező adatkezelés körében 
az Adatkezelő eleget tesz a jogszabályok által megkívánt egyes adatok kezelésére vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségeinek, a jogszabályok által meghatározott ideig azon adatok körére 
vonatkozóan, amelyet a hatályos jogszabályok számára kötelezően előírnak. Adatkezelő a 
megadott adatok valódiságáért nem vállal felelősséget. 

A Honlap használata során Adatkezelő saját használatra és program által semmiféle adatot 
nem gyűjt és rögzít, ez alól kivétel a Honlapokhoz kapcsolódó Google Analytics, Google 
Map, egyéb Google alkalmazások, Facebook és egyéb közösségi média által használt 
technikai okokból automatikusan elkészített sütik. Az említett külsős beépülő programok által 
gyűjtött adatokhoz Adatkezelő, illetve esetlegesen Marketin céllal megbízott szolgáltató cég 
fél fér hozzá, az említett külsős programok felhasználói felületén keresztül. 

 
Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott 
a Honlapra, és azokat is, amelyeket a Honlapon látogatott, valamint a látogatás idejét és 
időtartamát. A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. A 
technikai adatokat Adatkezelő kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint 
statisztikai célokra használja fel. 

Szolgáltatás vásárlásának alkalmával megadott adatok és kezelésük 
A szerződés, megrendelés alkalmával az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő 
céges, személyes adatokat: teljes név, számlázási cím (irányítószám, település, utca, 
házszám), telefonszám, saját e-mail cím. 

 
Az adatok megadását követően, illetve Érintett szolgáltatás megrendelésére tett egyértelmű 
magatartásával Érintett és Adatkezelő között jogi szerződés lép életben, mely során Érintett 
egyúttal elfogadja Adatkezelő jelen dokumentumában leírt adatkezelési irányelveket. 

Érintett a szerződést követően nem kötelező jelleggel további adatokat, megjegyzéseket is 
megadhat, amennyiben az a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, 
elősegítéséhez szükséges. 

 
- Az adatkezelés célja: megrendelés igazolása és fizetés dokumentálása; pénzügyi bizonylat 
kiállítása; szolgáltatói teljesítés; az adott szolgáltatást érintő változások közlése, emlékeztető 
küldése (pl. fizetési emlékeztető, egyéb, a szolgáltatás teljesítéséhez nélkülözhetetlen 



technikai információk kérése). 
- Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve jogszabályi előírás (számviteli 
törvény). 
- Az adatkezelés időtartama: a jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés esetében 8 év, 
egyebekben az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

  

Adatkezelő jelenleg nem küld hírlevelet, nem kezel hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázist. 

  

E-mail címekre küldött, nem szolgáltatáshoz köthető, e-mail kapcsán tárolt adatok és 
kezelésük 
Kezelt adatok: e-mail cím, név, esetlegesen megadott telefonszám és egyéb közölt adat 
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. 
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig. 

  

Egyéb adatkezelés 
Ezen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. 
Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján 
más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre 
bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. 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. 

  

A személyes és céges adatok tárolása, 
védelme, hozzáférés az adatokhoz 

Adatkezelő papír alapon és számítástechnikai eszközökkel tárolja a személyes és céges 
adatokat, az Adatkezelő székhelyén, saját szerverein. A papír alapú dokumentumokat az 
Adatkezelő adatok védelme érdekében elkülönítve tárolja. Az adatokat Adatkezelő vezetője és 
munkatársai jogosultak megismerni.  

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó céges és személyes adatok továbbítására kizárólag 
törvényben kötelezően meghatározott esetben, (pl. törvényben feljogosított hatóság 
megkeresése esetén) illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 
Adatkezelő védi a kezelt adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől. Adatkezelő adatvédelmi 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok körét, az esetleges 
adatvédelmi incidenssel érintett személyek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

Adatkezelő adatbiztonsági irányelvei 
Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa Érintett által megadott 
céges és személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind 



az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a 
hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan 
megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

Adatkezelő Honlapját kiszolgáló szerverek partnerek szerverein találhatók. 
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, 
hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az 
információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a 
rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak 
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és 
rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A fenti kötelezettségvállalást 
az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az 
Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja. 

Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségek 
Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes 
adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének 
kérésére Adatkezelő elérhetőségének bármelyikén írásban. 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – 
törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

Cookie-szabályzat 
Weboldalainkon cookie-kat, sütiket használunk. Nem tudunk, és nem kívánunk személyhez 
kötődő információkat tárolni, csak statisztikai célra használjuk, pl látogatottság. Lehetősége 
van ezeket a cookie-kat a böngésző beállításain keresztül visszautasítani/letiltani, ebben az 
esetben lehet, hogy honlapunk nem minden szolgáltatását tudja majd használni. 

TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK 
Az Adatkezelő a jelen tájékoztatót évenként felülvizsgálja. Szolgáltató fenntartja a jogot, 
hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot Érintett előzetes értesítése mellett egyoldalúan 
módosítsa. Adatkezelő akkor is köteles a jelen tájékoztatóban írtakat felülvizsgálni, ha 
lényeges jogszabályváltozás lép hatályba, vagy ha adatvédelmi, adatkezelési folyamatai, 
eljárásai lényegesen megváltoznak. Ilyen esetekben a jelen tájékoztatót az Adatkezelő 
megfelelően módosítja, és honlapján közzéteszi, egyben felhívja a figyelmet a változásokra. 
Honlapunk nem felelős más, külső weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. 
Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelősségéért kizárólag a megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének 
megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz 
igénybe szolgáltatást. 

Jelen tájékoztató hatályos 2018. május 25. napjától kezdődően. 
 

 
 


