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ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Az adatkezelő neve, székhelye, elérhetőségi adatai
Cég:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:

Molnár Péter egyéni vállalkozó.
8921 Zalaszentlőrinc, Kossuth Lajos u. 11.
megegyezik a székhellyel
68017123-1-51

Adatkezelő weboldala:
E-mail címe:
Kapcsolatfelvételi űrlap:

http://multipixel.hu/
info@multipixel.hu
http://multipixel.hu/contact.html

2. Általános jellegű tájékoztatás
Jelen adatvédelmi szabályzat célja a Molnár Péter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és a Szolgáltatást
igénybe vevő egyéni, vagy üzleti megrendelő (a továbbiakban: Ügyfél) személyes adatainál alkalmazott kezelési
mód leírása. A jelen dokumentum a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
elválaszthatatlan mellékletét képezi, valamennyi Ügyfél a szerződés megkötésekor, vagy multipixel.hu oldalon,
vagy a FaNy – Fa nyílászáró tervező alkalmazáson (a továbbiakban: Alkalmazás) való regisztrációval az abban
foglaltakat megismeri és elfogadja.
3. Az adatkezelés megnevezése
Az adatkezelésre az Ügyfél önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló online nyilatkozata alapján kerül sor, amely
nyilatkozattal az Ügyfél kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alkalmazás használata során átadott
személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
tv. (Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes
adatkezelések tekintetében a 2. pont szerinti módon adja meg.
5. A kezelt adatok köre:
Ügyfél által megadott adatok
- természetes személy születési neve, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (számlázási név, utcanév,
házszám, település, irányítószám),
- nem természetes személy cégneve, cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma
A rendszer használata során ideiglenes rögzítésre kerülhet az Ügyfél bejelentkezésének kezdő és befejező
időpontja. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózhatja.
6. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a Szolgáltatás nyújtásának biztosítása, az Ügyfél azonosítása, illetve információ és
segítségnyújtás. A Vállalkozó az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a
szerződés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A
rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok felhasználhatóak a
Vállalkozó által alkalmazott algoritmushoz.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik
személyeknek csak az Ügyfél előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása esetén adható át. Ez nem vonatkozik
az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő csak a fentebb meghatározott konkrét
cél eléréséhez szükséges mértékben gyűjt információkat. Az információt e konkrét céltól eltérő célból nem lehet
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újból felhasználni. A Vállalkozó nem adja ki a Ügyfél személyes vagy személyhez fűződő adatait direkt marketing
célokra.
7. Az adatkezelés időtartama
Az Ügyfél által kötelezően megadott adatok esetében a személyes adatokat a Vállalkozó addig kezeli, amíg az
Ügyfél a jelen feltételek szerint nem kéri az adatok anonimizálását, az azonosító adatok törlését. A Felhasználó
önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az Adatkezelő az
adatokat.
Az adatkezelés időtartama az Ügyfél döntése alapján megadott látható és mások számára nem látható adatok
esetében addig tart, amíg az Ügyfél döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti.
A rendszer használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a látogatástól számított 1 évig
tárolhatja a rendszer az adatokat.
8. A személyes adatok törlése
A törlési igényt e-mailben, vagy postai úton az 1. pontban meghatározott címre kell eljuttatni. A Vállalkozó a törlési
igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli a megjelölt adatokat.
9. Navigációs és belépési adatok
A Szolgáltatások működését irányító informatikai rendszerek és szoftver eljárások a szokásos működésük során
néhány olyan adatokat szereznek be, amelyeket implicit módon továbbítanak az internet kommunikációs
protokollok használatában. A telematikus forgalomra vonatkozó adatokról van szó, amelyek természetüknél fogva
nem kapcsolhatók azonnal az azonosított érintettekhez, hanem harmadik félnél lévő adatokat feldolgozva vagy
azokhoz kapcsolva tehetik lehetővé az oldal felhasználóinak /látogatóinak azonosítását (pl. IP címek). Ezeket az
adatokat csak névtelen statisztikai adatokként használják a szolgáltatás használatára vagy annak helyes
működésének ellenőrzésére. Az adatokat a Vállalkozó őrzi kizárólag a szükséges ideig, a tárgyban érvényben lévő
rendelkezéseknek megfelelően. Az Ügyfél egyértelműen tudomásul veszi a Csatlakozási regiszter létezését (LOG
- telematikus forgalomra vonatkozó adatok), melyet kitöltve tárol a Vállalkozó a törvény által megadott határidőkkel
és módon. A fent nevezett regiszter az Ügyfél által a Vállalkozó és/vagy harmadik fél irányába végrehajtott lépése;
ez abszolút titoktartás jelleggel rendelkezik és kizárólag a törvény által kifejezetten jelölt alanyok kizárólagos
kérésére mutatható be és/vagy adható át. A Vállalkozó alkalmazza az összes technikai és szervezési intézkedést,
melyek a csatlakozási regiszterek titoktartásának biztosításához szükségesek. A Vállalkozó fenntartja a jogot a
“belépési Log” megtartására, melyet az Ügyfél generált a szerződés tárgyát képező szolgáltatás esetleges kezelői
paneljén történő belépések alkalmával, a szerződéses viszony idejének megfelelő vagy annál hosszabb
időtartamig. A törvény által előírt tárolási idő elteltével a fent nevezett adatok megsemmisítésre kerülnek és ezen
dokumentáció másolatának megszerzését már nem lehet biztosítani.
10. Sütik (cookie-k)
A Vállalkozó weboldalain és programjaiban ún. "sütiket" (ideiglenes markerek) használunk, amelyek lehetővé
teszik az ezekre való gyorsabb belépést. A "sütik" alatt egy olyan információs adatot értünk, mely csak az egyes
ügyfél-munkamenet ideje alatt aktív és amely a gyorsabb azonosítás érdekében a web oldalról az Ügyfél
számítógépére kerül. A használt munkamenet sütik elkerülik, hogy más informatikai eszközökhöz folyamodjunk,
melyek az ügyfelek navigációjának titoktartására potenciálisan károsak és nem teszik lehetővé az azonosító
személyes adatainak megszerzését.
11. Felhasználók által megadott adatok
Amennyiben az Ügyfél szeretné adatait rögzíteni a Vállalkozó adatbankjában, a cég által nyújtott
szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, ki kell töltenie egy "digitális nyomtatványt", amelyen egyértelmű
hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez. Az adatok közlése elengedhetetlen, de nem kötelező.
12. Adatbevitel az Ügyfél részéről
Az Ügyfél önállóan, távirányítással végzi interneten keresztül, a megfelelő belépéssel és jelszóval a
rendelkezésére álló mezőbe viszi be vagy frissíti a bevitt anyagot, a Vállalkozó nem végez és nem is végezhet
semmilyen ellenőrzést ezeken az információkon. Ezért az Ügyfél kötelezi magát a bevitt adatok védelmének
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magára vállalására és önállóan és közvetlenül betartja a személyes adatok védelmének tárgyában kiadott összes
rendelkezést, ideértve, hogy megkapja harmadik fél beleegyezését, ha szükséges.
13. Az információk biztonsága
Minden összegyűjtött információ rögzítésre kerül és olyan biztonságos szerkezetben lesznek tárolva, melyekhez a
hozzáférés csak engedéllyel rendelkező személy részére lehetséges. A szolgáltatások folyamatosan
karbantartásra kerülnek annak érdekében, hogy az esetleges biztonsági áthágások jelenlétét ellenőrizzék és
biztosítsák, hogy minden összegyűjtött információ harmadik fél esetleges behatolásától védve legyen, akik
engedély nélkül szándékoznak azok birtokába jutni.
A Vállalkozó az alkalmazható és az Európai Unióban érvényben lévő törvényekben és szabályozásokban megadott
összes biztonsági intézkedést betartja és alkalmazza az összes megfelelő intézkedést az ügyfelek személyes
adatainak titoktartási megőrzésére és biztosítására a jelenleg legmodernebb kritériumoknak megfelelően,
amennyire lehetséges a minimumra csökkentve az ügyfelek személyes adataihoz való engedély nélküli
hozzáférések, ezek eltávolítása, elvesztése vagy sérülése által képviselt veszélyeket.
14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége
A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő akár egyetlen
alkalommal történő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot az abban szereplő esetleges
változásokkal és módosításokkal együtt.
15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
Személyes adatai kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az
érintettnek az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról,
hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelem írásban az 1. pontban
megjelölt címekre nyújtható be, amelyre az érintett a Vállalkozótól 8 munkanapon belül választ kap. A Felhasználók
kérhetik személyes adataik helyesbítését, illetve törlését a jelen pontban leírtak szerint.
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