
„Nyerj 1 millió forint értékben Mystic Nails körmös terméket!” elnevezésű promóciós 

nyereményjáték 

Adatkezelési Tájékoztatója 

 

 

A Mystic Nails Hungary Kft., mint a „Nyerj 1 millió forint értékben Mystic Nails körmös terméket!” 

elnevezésű promóciós nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője (a továbbiakban: 

„Szervező” „Adatkezelő”, „mi”) ezúton tájékoztatja a Játékban részt vevő érintetteket, hogy 

tiszteletben tartva az érintettek személyhez fűződő jogait és az információs önrendelkezési 

jogukat, a Játékkal kapcsolatos adatkezelése során a jelen nyereményjáték célú  adatkezelési 

tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően jár el (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató, 

Tájékoztató).  

 

Az Adatkezelő Játékszabályzatában meghatározott fogalmak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban is 

ugyanazon jelentéssel bírnak. 

1. ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME IRÁNT 

 

Az Adatkezelő a Játék szervezése és lebonyolítása során az Adatkezelő Játékszabályzatában 

meghatározott Játékba pályázatot benyújtó jelentkezők és a Játékosok személyes adatait kezeli (a 

továbbiakban: Érintett, Érintettek, Te, Ti). 

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve mindenhol, ahol a személyes adataid felhasználásra 

kerülnek, tömör, konkrét és átlátható tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés módjáról, céljáról és 

körülményeiről.  

A rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és Európai Uniós 

adatvédelmi jogszabályoknak, különösen a GDPR-nek és a kapcsolódó joggyakorlatnak eleget téve 

kezeljük, továbbá minden esetben megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek 

a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. 

Az elszámoltathatóság alapelvét tiszteletben tartva adatkezelési tevékenységünkről folyamatosan 

naprakész és közérthető tájékoztatást nyújtunk. 

 

2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

 

A jelen Tájékoztató értelmezéséhez elengedhetetlen az adatvédelem alapvető fogalmainak ismerete. A 

fogalommeghatározásokat a GDPR1 4. cikke tartalmazza, melyből az alábbiakat emeljük ki: 

„személyes adat”: azonosított vagy - bárki által - azonosítható természetes személyre („érintett”) 

vonatkozó bármely információ;  

„azonosítható”: 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; 

„különleges adat”: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy 

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

tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi 

azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 

„adatkezelés”: a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége;  

                                                           
1 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes 

személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EJ irányelv hatályon kívül helyezéséről 



„adatkezelési műveletek”: a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy 

megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon 

történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

„nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

„adattörlés”: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy 

funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek 

alapján hozzáférhető; 

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása 

céljából; 

„adatkezelő”: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza; 

„adatfeldolgozó”: aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy; 

„címzett”: akivel a személyes adatot közlik (függetlenül attól, hogy harmadik fél -e); 

„harmadik fél”: bárki, aki nem azonos az érintettel, adatkezelővel, adatfeldolgozókkal vagy azokkal, 

akik a nevükben járnak el; 

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson 

alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést 

félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok 

kezeléséhez; 

„adatvédelmi incidens”: 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; 

“hírlevél”: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan 

létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám 

vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás. 

 

 

 

 

3. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA 

 

A jelen Tájékoztató célja, hogy 

 

 könnyen átlátható és érthető legyen az érintettek számára, hogy  

 

o a Játék során hogyan gyűjtjük, milyen célból használjuk, illetve milyen elvek és 

szabályok szerint kezeljük a személyes adataidat, 

o milyen körülmények között adhatjuk át személyes adataidat másoknak és 

o milyen jogokat érvényesíthetsz a személyes adataid kezelésével kapcsolatban. 

 

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE  

 

A Játékot szervező és lebonyolító Adatkezelő alapvető adatai az alábbiak: 

 

Cégnév:  MYSTIC NAILS HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság 

 

Rövidített név: MYSTIY NAILS HUNGARY Kft. 

Székhely:  6724 Szeged, Árvíz utca 61. 

Adószám:  27967856-2-06 

Cégjegyzékszám: 06-09-026084 



Ügyvezető:  Gyimesi László 

E-mail cím:  info@mysticnails.hu  

 

Adatkezelőként a részünkre átadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adataidhoz csak 

a munka- vagy feladatkörük alapján adatkezelésre jogosított munkavállalóink és megbízottjaink 

férhetnek hozzá. 

 

 

5. A JÁTÉK SORÁN TÖRTÉNT ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RÉSZLETES 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

a. A Játék szervezése és lebonyolítása érdekében kezelt személyes adatok 

Érintettek: a Játékba Pályázatot benyújtó jelentkező, Játékos természetesen személyek, illetve 

gazdasági társaságok kapcsolattartói 

Kezelt személyes adatok: teljes saját név, e-mail cím, Facebook profil név 

Adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Adatkezelés célja: azonosítás, a részvételi feltételek igazolása, kapcsolattartás, a Játékos 

érdeklődésére és kérdéseire történő válasz megadása, nyereményjáték regisztráció létrehozása 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján  

Adatkezelés időtartama: a sorsolás időpontjáig 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok hiányában az 

érintett beazonosítása, a részvétel feltételeinek igazolása, illetve a vele való kapcsolatfelvétel nem 

lehetséges 

Adattovábbításra sor kerül-e: az IT szolgáltatást és tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozók 

kivételével nem 

 

 

b. A nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése érdekében kezelt személyes adatok 

Érintettek: a Játékban nyertesként, illetve tartalék nyertesént kisorsolt Játékosok 

Kezelt személyes adatok: teljes saját név, telefonszám, e-mail cím, Facebook profil név 

Adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Adatkezelés célja: a nyerésről való tájékoztatás, kapcsolattartás, a nyeremény kézbesítése, a 

Sorsolási Bizottság jegyzőkönyvének elkészítése   

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján  

Adatkezelés időtartama: a sorsolás időpontját követő 60. nap 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok hiányában a 

nyertesek értesítése és a nyeremény kézbesítése nem teljesíthető 

Adattovábbításra sor kerül-e: az IT szolgáltatást és tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozók 

kivételével nem 

 

 

c. A tartalék nyertesek értesítése, a nyeremények kézbesítése érdekében kezelt 

személyes adatok 

Érintettek: a Játékban nyertesként, illetve tartalék nyertesént kisorsolt Játékosok 

Kezelt személyes adatok: teljes saját név, telefonszám, e-mail cím, Facebook profil név 

Adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Adatkezelés célja: a nyerésről való tájékoztatás, kapcsolattartás, a nyeremény kézbesítése, a 

Sorsolási Bizottság jegyzőkönyvének elkészítése  

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján  

Adatkezelés időtartama: a nyeremények nyertesek általi átvételéig, illetve a tartalék nyertesnek 

történő nyeremény kézbesítés esetén a sorsolás időpontját követő 60. nap 

mailto:info@mysticnails.hu


Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok hiányában a 

tartalék nyertesek nyertessé válása, illetve a nyeremény kézbesítése nem teljesíthető 

Adattovábbításra sor kerül -e: az IT szolgáltatást és tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozók 

kivételével nem 

 

d. A nyertesek közzététele érdekében kezelt személyes adatok 

Érintettek: a Játékban nyertesként kisorsolt, illetve tartalék nyertesből nyertessé váló Játékosok 

Kezelt személyes adatok: teljes saját név, lakóhely települése, képmás, videófelvétel 

Adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Adatkezelés célja: a nyereményjáték hitelességének és valódiságának biztosítása céljából a 

nyertesek közzététele, a Szervező népszerűsítése a közösségi a Szervező weboldalán és kapcsolódó 

online felületein 

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 

alapján  

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: személyes adatok hiányában a 

nyertesség kommunikációja nem teljesíthető 

Adattovábbításra sor kerül -e: az IT szolgáltatást és tárhelyszolgáltatást végző, illetve a 

nyertesség kommunikációjával érintett social media platform szolgáltatóján kívüli adatfeldolgozók 

számára 

 

e. A számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése és a közterhek megfizetése 

érdekében kezelt személyes adatok 

Érintettek: a Játékban nyertesként kisorsolt, illetve tartalék nyertesből nyertessé váló Játékosok 

Kezelt személyes adatok: teljes saját név, lakcím, adószám, adóazonosító jel 

Adatok forrása: közvetlenül az érintett 

Adatkezelés célja: a nyereményjáték hitelességének és valódiságának biztosítása céljából a 

nyertesek közzététele, a Szervező népszerűsítése a közösségi a Szervező weboldalán és kapcsolódó 

online felületein 

Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés c) pontja alapján  

Adatkezelés időtartama: a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 

169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott 

(202-203.§) elévülési ideig őrzi meg. 

Adattovábbításra sor kerül -e: az IT szolgáltatást és tárhelyszolgáltatást végző adatfeldolgozók 

kivételével nem 

A Játék vásárlással kapcsolatos részvétel feltételeinek igazolásához szükséges számla adatok kezelésére 

az általános adatkezelési tájékoztatóban foglaltak az irányadók. 

 

6. KIKKEL OSZTHATJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIDAT? 

 

ADATFELDOLGOZÓK 

A Szolgáltatások nyújtásához IT (pl. tárhely, IT szolgáltatások, webfejlesztés) és egyéb technikai 

szolgáltatók (pl. hírlevél szolgáltatás) szolgáltatásait is igénybe kell vennünk. 

Az adatfeldolgozók a nevünkben fogják kezelni a személyes adataidat, szigorúan a mi utasításaink 

szerint és megfelelő garanciák nyújtása mellett. 

Személyes adataidat megosztjuk, megoszthatjuk továbbá: 

 

 a könyvelőnkkel a társaság könyvelési és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében, 

 a könyvvizsgálóinkkal, ügyvédeinkkel és más tanácsadóinkkal, amikor szakmai tanácsadásra 

kérjük őket. 

 

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK  



 

A közösségi média platformok keretében megvalósuló adatkezelésekre (pl. Facebook oldal) minden 

esetben vonatkozik az adott közösségi média saját adatkezelési tájékoztatása, szabályzata és gyakorlata 

is, amely az adott szolgáltató által üzemeltetett felületeken kerül folyamatosan közzétételre.  

Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a külső szolgáltató a részére 

továbbított személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelje, és azokat kizárólag az érintett 

által meghatározott vagy a jelen Tájékoztatóban rögzített célokra használja fel. 

A külső szolgáltatók rendszereiben kezelt személyes adatok tekintetében a külső szolgáltatók saját 

adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók: 

 

KÜLSŐ 

SZOL-

GÁLTATÓ 

ADATVÉDELMI 

TÁJÉKOZTATÓ LINKJE 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK 

LINKJE 

Facebook http://www.facebook.com/full_data_

use_policy 

https://www.facebook.com/policy/co

okies/ 

http://www.facebook.com/legal/terms?re

f=pf 

Twitter  http://twitter.com/privacy 

https://help.twitter.com/en/rules-and-

policies/twitter-cookies 

 

http://twitter.com/tos 

 

Pinterest https://policy.pinterest.com/hu/privac

y-policy     

https://policy.pinterest.com/hu/terms-of-

service 

LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/priva

cy-policy 

 

https://legal.linkedin.com/linkedin-

pages-terms 

 

TikTok https://www.tiktok.com/legal/page/ee

a/privacy-policy/hu-HU 

 

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/t

erms-of-service/hu-HU 

 

 

 

7. AZ EGYES ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE 

 

A részünkre megadott egyes személyes adatokat - az adatkezelés céljára tekintettel - az általunk bevont 

adatfeldolgozók részére továbbíthatjuk. Az adatfeldolgozók a kapott személyes adatokat az 

adatkezelőkkel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglaltaknak megfelelően kezelik, és más 

adatkezelési célra nem használhatják.  

Az állandó együttműködő adatfeldolgozóink az alábbiak: 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/full_data_use_policy
http://www.facebook.com/full_data_use_policy
https://www.facebook.com/policy/cookies/
https://www.facebook.com/policy/cookies/
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf
http://twitter.com/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
http://twitter.com/tos
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/hu/terms-of-service
https://policy.pinterest.com/hu/terms-of-service
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://legal.linkedin.com/linkedin-pages-terms
https://legal.linkedin.com/linkedin-pages-terms
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/hu-HU
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/hu-HU
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/terms-of-service/hu-HU


ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG NÉV CÍM, ELÉRHETŐSÉG 

Hírlevélküldő és digitális marketing szoftver  Bithuszárok 

Számítástechnikai 

és Szolgáltató 

Betéti Társaság 

(Listamester) 

Cím: 2051 Biatorbágy, 

Damjanich utca 8. 

Email: 

info@bithuszarok.hu 

Honlap: 

https://www.listamester.hu/  

 

Tárhelyszolgáltatás Szalma László 

E.v. 

Cím: 6726 Szeged, Bal 

Fasor 36. Fsz. em. 5. ajtó 

Email: dblaci@dblaci.hu 

Adószám: 27967856-2-06 

Könyvelési és bérszámfejtési szolgáltatások 

(amennyiben azt nem maga az Adatkezelő 

végzi)  

PROVENTUSZ-

PLUSZ Kft. 

Cím: 6723 Szeged, József 

Attila sgt. 130.  

Honlap: 

https://www.proventus-

plusz.hu/ 

Email: info@proventus-

plusz.hu  

 

8. ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 

 

 

Adatkezelésünk során a személyes adatok biztonsága érdekében a GDPR-ben foglalt 

kötelezettségünknek eleget téve megtesszük mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, illetve 

kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonsági előírások érvényre juttatásához 

szükségesek.  

Az adatkezelés biztonságának védelméről olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel 

gondoskodunk, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi 

szintet nyújt. 

Az adatkezelés során megőrizzük 

a) a titkosságot, azaz megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 

b) a sértetlenséget, azaz megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és 

teljességét; 

c) a rendelkezésre állást, azaz gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van 

rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos 

eszközök. 

Az általunk kezelt személyes adatokat bizalmas adatként kezeljük, és megfelelő intézkedésekkel védjük 

a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan 

nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

 

Szolgáltatásainak nyújtása során alkalmazott számítástechnikai rendszereink és más adatmegőrzési 

helyeink a székhelyén és az adatfeldolgozóinál találhatók meg. 

Informatikai rendszereink és partnereinek informatikai rendszerei és hálózatai egyaránt védettek a 

számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a 

számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A 

biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodunk. 

Az elektronikus adatkezelés és nyilvántartás során olyan számítógépes programot használunk, amely 

megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz 
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kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik 

ellátása érdekében erre szükségük van. 

 

Az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét folyamatosan biztosítjuk.  

 

 

9. AZ ÉRINTETT JOGAI  

 

A következőkben részletesen ismertetjük a jogaidat. Az alábbi jogok nem abszolút érvényűek: azok 

gyakorlásának lehetnek feltételei vagy kivételei is.  

Jogérvényesítési kérelmednek abban az esetben tudunk helyt adni, ha arra az adatvédelmi jogszabályok 

azt megengedik, illetve, ha az adatvédelmi jogi előírások alapján arra kötelesek vagyunk. A jelen 

Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései nem biztosítanak, nem biztosíthatnak számodra olyan jogokat, 

amelyek az adatvédelmi jogszabályok előírásain túlterjeszkednek.   

 

 

ÉRINTETTI JOG TARTALMA 

a. Átlátható 

tájékoztatáshoz 

való jog 

Jogod van ahhoz, világos, átlátható, és könnyen 

érthető tájékoztatást kapj arról, hogy hogyan 

kezeljük a személyes adataidat és milyen jogokat 

érvényesíthetsz az adatkezeléssel kapcsolatban. 

Ennek a kötelezettségünknek a jelen Adatkezelési 

Tájékoztatóban teszünk eleget.  

 

b.       A személyes adatokhoz való 

hozzáférés joga 

Jogod van ahhoz, hogy tájékoztatást kapj arról, hogy 

kezeljük -e a személyes adataidat, illetve - 

amennyiben ilyen adatkezelést folytatunk -, mely 

személyes adataidat, milyen módon kezeljük. Ennek 

a célja, hogy átlátható legyen számodra a Téged 

érintő adatkezelési tevékenységünk, hogy 

ellenőrizhesd, betartjuk -e az adatvédelmi jogi 

előírásokat.  A személyes adataidhoz való 

hozzáférést csak akkor tagadhatjuk meg, ha ez 

személyes adatokat fedhet fel egy másik személyről, 

vagy más módon negatívan érintené egy másik 

személy jogait. 

c.    A helyesbítéshez való jog 

Kérheted tőlünk, hogy tegyünk észszerű 

intézkedéseket a személyes adataid helyesbítése 

iránt, ha megítélésed szerint pontatlanul kezeljük a 

személyes adataidat. 

d.   Törléshez való jog 

Ezt a jogot „az elfelejtéshez való jognak” is nevezik, 

és azt teszi lehetővé, hogy a személyes adataid 

törlését vagy eltávolítását kérd tőlünk, ha nincs 

nyomós ok arra, hogy tovább kezeljük azokat, vagy 

felhasználásuk jogellenes.  A törléshez való jog nem 

általános, vannak kivételek, pl. ha egy jogi 

igényérvényesítéssel szembeni védelem indokolja a 

személyes adataid kezelését.  



ÉRINTETTI JOG TARTALMA 

e.     Az adatkezelés korlátozásához   

való jog 

Jogodban áll „blokkolni” vagy letiltani személyes 

adataid további felhasználását mindaddig, amíg el 

nem bíráltuk a helyesbítési kérelmed, vagy a törlés 

alternatívájaként. Ha a feldolgozás korlátozott, 

továbbra is tárolhatjuk személyes adataidat, de nem 

használhatjuk fel azokat tovább a hozzájárulásod 

vagy jogszabály felhatalmazása nélkül. Annak 

érdekében, hogy a korlátozásnak eleget tegyünk, 

listát vezetünk azokról, akik személyes adatainak 

felhasználását „blokkolták”.  

f.  Adathordozhatósághoz való jog 

Jogod van ahhoz, hogy az általunk kezelt személyes 

adatokat egy adathordozón megkapd, és ezeket más 

adatkezelőnek továbbítsd - feltéve, ha személyes 

adataid kezelése hozzájárulásodon vagy a közöttünk 

lévő szerződésen alapul, illetve az adatkezelés 

automatizált módon történik.  

g. Jogorvoslathoz való jog 

Jogaid megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz 

fordulhatsz, amelynek módjáról az alábbiakban 

tájékoztatunk. 

 

Az érintetti jogok gyakorlása során indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem 

beérkezésétől számított harminc napon belül tájékoztatunk a kérelmed nyomán hozott döntésekről, és a 

tervezett vagy megvalósított intézkedésekről. A tájékoztatást ugyanazon csatornán adjuk meg, amit a 

kérelem előterjesztésekor használtál, kivéve, ha kifejezetten máshogy kéred.  

 

A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelési hozzájárulásodat bármikor visszavonhatod az 

info@mysticnails.hu e-mail címen azzal, hogy ez esetben a Játékban történő részvételed is meghiúsul. 

 

10. HOVÁ FORDULHASZ, HA KÉRDÉSED VAN VAGY JOGORVOSLATTAL 

SZERETNÉL ÉLNI? 

 

Ha a személyes adataid kezelésével kapcsolatban további információkat szeretnél kérni vagy a fenti 

érintetti jogok bármelyikét gyakorolni kívánod, továbbá, ha elégedetlen vagy azzal, ahogyan személyes 

adatait kezeltük, lépj velünk kapcsolatba!  

Ha kérdésed, vagy bármilyen észrevételed van, az Adatkezelőhöz közvetlenül fordulhatsz:  

 

E-mail: info@mysticnails.hu  

 

Kérjük, adj meg annyi információt, amennyit csak lehetséges, hogy könnyebben azonosíthassuk az 

általad kért információkat, a kívánt intézkedést, és hogy szerinted miért kell ezt megtenni. 

Kérésed elbírálása előtt további információkat kérhetünk az azonosításod érdekében. Ha nem adod meg 

a kért információkat, és ennek következtében nem áll módunkban Téged azonosítani, megtagadhatjuk 

kérelmed teljesítését. 

A szolgáltatásainkhoz kapcsolódó igényeket írásban, e-mail útján jelentheted be.  

Ugyanígy az érintettől érkezett igénynek tekintjük a korábban részünkre megadott e-mail címről érkezett 

igényt. 

Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a panasz vagy igény benyújtójának 

megfelelően igazolnia kell érintettségét. Az érintettség igazolása hiányában nem áll módunkban az igény 

elbírálása, illetve teljesítése. 
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A kérelmedre általában a beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszolunk. Ezt az időszakot 

további két hónappal meghosszabbíthatjuk, ha ez szükséges, figyelembe véve az általad benyújtott 

kérelmek összetettségét és számát. 

Nem számítunk fel díjat az ilyen kommunikációért vagy tevékenységünkért, kivéve: 

- ha további másolatokat kérsz a kezelt személyes adatairól, felszámíthatjuk az észszerű 

adminisztrációs költségeinket, vagy 

- ha nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott kérelmeket nyújtasz be, különösen azok 

ismétlődő jellege miatt, amely esetben felszámíthatjuk ésszerű adminisztrációs költségeinket 

vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését. 

A részünkre megküldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tároljuk, 

majd törüljük, a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével. Amennyiben jogi 

igény érvényesítése merül fel az ügyben, annak érvényesítésére nyitva álló határidőn belül – jellemzően 

5 év (lásd: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről) – az adat megőrzésre kerül. 

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,  

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603. 

Telefon: +3613911400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

Bírósághoz fordulás joga 

Személyes adataid kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez 

(elérhetőségeik itt: https://birosag.hu/torvenyszekek), a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez (1055 

Budapest, Markó u. 27.) is fordulhatsz.   A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye 

vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  

 

11.  AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA 

 

Adatkezelőként fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan 

bármikor módosítsuk, melyről a Regisztrációs Oldalon megadott e-mail címen értesítünk.  
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