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Adatkezelési Szabályzat 

1. Általános tudnivalók 

A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) a továbbiakban Üzemeltető ezúton tájékoztatja 
a weboldal felhasználóit (a továbbiakban: Felhasználó) arról, hogy a rendelkezésére 
bocsátott adatokat milyen elvek alapján kezeli, gyakorlatban milyen esetekben használja fel, 
illetve az érintettek milyen módjai és lehetőségei vannak az adataik elérésére és törlésére. 
Amennyiben a Weboldal a Felhasználótól bármilyen célra személyes adatokat kér, az alábbi 
rendelkezések szerint járunk el.  

Az ajánlatot kérők 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. 

Az Üzemeltető (Zsíros István ev.) az adatkezelés során betartja a vonatkozó hatályos magyar 
jogszabályokat, úgy mint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv), az információs önrendelkezési jogról, az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), és az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, illetve a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- 
és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, továbbá a GDPR AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉT (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 szóló 
általános adatvédelmi rendeletét. 

 2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése 

A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és 
dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra 
(különösképpen az alábbi adatokra: név, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott 
szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban 
meghatározott célok elérésére van szükségünk. 

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelésének célja az, hogy az Üzemeltető 
(Zsíros István ev.) a szolgáltatásairól a Felhasználót tájékoztassa (személyes, írásos vagy 
elektronikus úton). Az Üzemeltető (Zsíros István ev.) kizárólag a következő célok elérésének 
érdekében kezeli a Felhasználó személyes adatait: az Üzemeltető szolgáltatásai felé 
támasztott igények legtökéletesebb kielégítése; piackutatás, statisztikai elemzések készítése; 
az Üzemeltető szolgáltatásainak ismertetése. A Felhasználók által rendelkezésre bocsátott 
személyes adatokat az Üzemeltető a fenti célok eléréséhez használja fel. Az Üzemeltető a 
személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át.  

Az Üzemeltető nem hoz létre felhasználói profilt, és nem tárolja a látogatók személyes 
adatait. Az Üzemeltető kezelése alatt álló weboldalon nem találhatóak űrlapok, onnan 
adatokat nem gyűjt az Üzemeltető, kizárólag emailes megkeresések során juthat el az 
Üzemeltetőhöz a Felhasználó személyes adata, melyet bizalmasan kezel az Üzemeltető és 
csak a korábban felsorolt tevékenységekhez (szolgáltatásai ügyintézéséhez) használja fel. A 
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felhasználóink minden esetben tájékoztatva vannak az általuk megadott adatok 
felhasználásáról és az adatok törlésének lehetőségéről.  

A Felhasználó jogosult az adatai módosítására, változtatására illetve törlésére, amennyiben a 
törvény nem korlátozza azt. Joga van tájékozódni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó 
személyes adatokról. A Felhasználó ezzel kapcsolatos kéréseit az Üzemeltetőnek terjesztheti 
elő a zsirosistvan@gmail.com e-mail címen, telefonon vagy személyesen. Az Üzemeltető az 
adatmódosításra illetve –törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 8 napon belül megteszi a 
szükséges lépéseket és végrehajtja az intézkedést. A Felhasználó a személyes adatok 
kezelésének megtiltása esetén néhány szolgáltatást nem, vagy csak korlátozott formában tud 
igénybe venni.  

Elektronikus hírleveleket az Üzemeltető nem küld.  

Az Üzemeltető megtesz minden biztonsági lépést annak érdekében, hogy az általa kezelt 
adatok legmagasabb szintű védelme biztosítva legyen illetve, hogy megakadályozza a 
jogosulatlan hozzáférést.  

A Weboldalon találhatóak olyan, nem az Üzemeltető által kezelt oldalakra irányító linkek, 
melyekre kattintva a Felhasználó elhagyja a Weboldalt. Ilyen esetben a Felhasználó 
adatainak kezelése azon oldal által történik. Az Üzemeltető nem felelős a más oldalak által 
gyűjtött adatok kezeléséért. 

Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő 
felhasználásához. A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) a hatályos törvényi 
előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott 
célok megvalósítása érdekében indokolt, amíg a jogszabály kötelezi (számlák esetében), 
illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.  
A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem 
adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül 
harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. 

 3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói 

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 abból levonható, az érintettre 
vonatkozó következtetés; 

adatkezelő: 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; 

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; 
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adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 
tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 
lehetséges; 

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; 

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 – az adatok 
feldolgozását végzi; 

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; 

 4. Személyes adatok védelme 

A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott 
adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen 
harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak A Zsíros István Photography 
(Zsíros István ev.) azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez 
szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Zsíros István Photography (Zsíros 
István ev.) mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében. 

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése 

Ön bármikor kérhet felvilágosítást A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) által kezelt 
adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül 
ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Zsíros István Photography (Zsíros 
István ev.) adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: 2170, Aszód, 
Falujárók úja 5/10. 1. lph. 2. emelet 12., valamint a zsirosistvan@gmail.com email címen. 

 6. Direkt Marketing 

A Zsíros István Photography(Zsíros István ev.) nem küld kéretlen levelet, hírlevelet látogatóinak, 
kizárólag szolgáltatásaival kapcsolatban nyújt az érdeklődőknek tájékoztatást. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult 
arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai 
módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen 
visszavonja A Zsíros István Photography(Zsíros István ev.) postai címére postai úton vagy 
személyesen, illetve az zsirosistvan@gmail.com e-mail címre küldött bejelentéssel. 

 7. Kiskorúak védelme 

A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) kiemelten fontosnak tartja a gyermekek 
személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. 
A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a 
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törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem 
töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes 
képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az 
adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, 
jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása nem szükséges. 

 8. „Cookie”-k 

A weboldalainkon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy személyes adatnak 
nem minősülő információt, adatot, véleményt kérünk Öntől, melyhez személyes adatainak 
megadása nem szükséges. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával Ön 
hozzájárul A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) weboldalának tartalmi 
fejlesztéséhez, valamint ahhoz, hogy jobban megértsük látogatóink weboldal-látogatási 
szokásait. A Zsíros István Photography (Zsíros István ev.) a profiladatok és állapotadatok 
gyűjtéséhez, például a böngésző típusa, a belépés dátuma és ideje stb., úgynevezett cookie-
kat használhat. A cookie-k olyan adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön 
számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal meglátogatásával, és amelyek az oldal 
látogatásához szükségesek. Önmagukban nem használhatók fel a látogató 
személyazonosságának beazonosítására. 

8.1. Mik azok a „cookie-k”(„sütik”) 

Amikor a látogató a Zsíros István Photography oldalát meglátogatja, egy apró file, ú.n. 
„cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt 
szolgálhat. 

Egyes általunk használt "sütik" elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat 
sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), 
hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány "süti" csak átmeneti és 
eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig 
számítógépen maradnak. 

8.2. A "sütik" célja 

 a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való 
navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése 

 a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a 
látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja 
leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, 
ha ismét meglátogatja oldalunkat 

 statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan 
használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal 
tovább fejleszthetünk 

 a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek 
megfelelően 

 célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns 
ajánlatokat jelenítsük meg 
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8.3. "sütik" típusai 

8.3.1. "munkamenet sütik" 

A "munkamenet sütik" a honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek 
között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett 
műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes 
használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, 
a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. 

A honlap megfelelő munkamenetének biztosítása a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus 
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően történik. 

A honlap által használt "cookie-k" az alábbiak: 

 JSESSIONID: munkamenet azonosítót tartalmazó "technikai cookie" 
 LFR_SESSION_STATE + látogató azonosító: ebben az utolsó session aktivitás dátuma és 

ideje van 

8.3.2. "használatot támogató sütik" 

Ezek a "sütik" lehetővé teszik, hogy honlapunk megjegyezze, hogy milyen működési módot 
választott (pl. honlap magyar vagy angol változatot használja, az akadálymentes változatot 
választja-e, kereső eredmény listájában hány találat jelenjen meg egyszerre stb.). Ez annak 
érdekében történik, hogy a következő látogatás alkalmával ezeket ne kelljen újból megadnia. 
A preferenciákat tároló "sütikben" lévő információk nélkül honlapunk kevésbé gördülékenyen 
ugyan, de működhet. 

A honlap által használt "cookie-k" az alábbiak: 

 COOKIE_SUPPORT: "cookie támogatást tesztelő cookie" 
 GUEST_LANGUAGE_ID: "aktuálisan használt nyelv azonosítóját tartalmazó cookie" 
 KH_COOKIE_PRIVACY_ACCEPTED: "cookie szabályzat működéséhez szükséges 

cookie", amely tárolja, hogy a látogató elfogadta-e a "cookie szabályzatot" 

8.3.3. "hirdetéshez kapcsolódó sütik" 

A "hirdetésekhez kapcsolódó sütik" használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat 
leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg 
honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. 

A honlap az alábbi szolgáltatók "célzó- és hirdetési sütijeit" használhatja:  

 Google Adwords  
A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 
el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

 Facebook  
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 
el: https://www.facebook.com/help/cookies/  

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://www.facebook.com/help/cookies/


Zsíros István Photography - zsirosistvan.hu.hu 

Adatkezelési Szabályzat 

2019.04.16. 

 
 Doubleclick  

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: 
https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy  

8.3.4. "teljesítményt biztosító sütik" 

A „teljesítményt biztosító sütik” segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink 
hogyan használják honlapunkat (pl. a látogató mely oldalainkat tekintette meg, hány oldalt 
keresett fel, az oldal mely részére kattintott, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, 
milyen hibaüzeneteket kapott stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető 
szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, 
és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra. 

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi 
„sütiket” használ. A „sütik” használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan 
látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a 
látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt 
tudjunk biztosítani a felhasználóknak. 

A honlap az alábbi szolgáltató analitikai célú sütijeit használja: 

 Google Analytics  
a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető 
el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html  

 Hotjar  
Hőtérképes analitikához használt szolgáltatás, mely a kattintások helyéről, az egér 
mozgásáról gyűjt információkat. Részletes tájékoztató (csak angol nyelven érhető el): 
https://www.hotjar.com/cookies  

 VWO (Visual Website Optimizer)  
Weboldalak A/B teszteléséhez használható szolgáltatás, melynek segítségével 
összehasonlítható egy-egy kiválasztott oldal két vagy akár több verziójának 
teljesítménye. Részletes tájékoztatók (csak angol nyelven érhető el): 
https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/  
https://vwo.com/privacy-policy/  

8.4. maximális biztonság 

Lényeges, hogy a bank a "sütik" engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót 
vagy jelszót. A látogató a "sütik" elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja 
elektronikus banki szolgáltatásokat, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a Zsíros István 
Photography oldal nem tartalmaz online vásárlási és fizetési feltételt. 

8.5. A "sütik beállításának" ellenőrzése, a "sütik" letiltása 

A modern böngészők engedélyezik a "süti beállítások" módosítását. A böngészők egy része 
alapértelmezettként automatikusan elfogadja a "sütiket", de ez a beállítás is 
megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve megakadályozza a látogató az 
automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal 
felajánlja a "sütik beállításának" választási lehetőségét. 

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://www.hotjar.com/cookies
https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/
https://vwo.com/privacy-policy/
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Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a "sütik" célja a weboldal használhatóságának és 
folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, a "sütik" letiltása esetén nem tudjuk 
garantálni, hogy a látogató képes lesz a weboldal valamennyi funkciójának teljes körű 
használatára. A weboldal ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben. 

 9. Az adatkezelésért felelős 

Név:  Zsíros István ev. 

székhely: 2170, Aszód, Falujárók úja 5/10. 1. lph. 2. emelet 12. 

e-mail: zsirosistvan@gmail.com 

Adószám: 68198886-1-33 
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