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1. Szabályzat célja 
 

A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Kozmetikai Szalon megfeleljen a 

jogszabályoknak: 

- a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról 

- az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 

 

 

2. A Szabályzat időbeli, személyi, tárgyi hatálya 
 

Jelen Szabályzat 2018. március 1-jétől érvényes. Hatálya kiterjed a Kozmetikai Szalonban 

folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó adatkezelésre. 

 

 

3. Fogalmak 
 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egyéb olyan adat melyekből levonható az érintettre vonatkozó 

következetés. 

Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított természetes személy. 

Adatvédelem: személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító 

alapelvek, szabályok, eljárások adatkezelési eszközök és módszerek összessége. 

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre, 

pártállásra vagy vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az érdek-képviseleti szervezeti tagságra a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az 

egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat. 

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, pl. 

az adatok gyűjtése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, lekérdezése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Adatkezelő: az a személy/szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja. 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelés műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. 



 
 
 
Adatfeldolgozó: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése 

alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok 

feldolgozását végzi.  

Érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére 

bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről. Az érintett 

kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben 

meghatározott esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.  

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletek kiterjedő – kezeléséhez. 

Megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az 

adatkezelés a hozzájárulásán alapul, vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen 

tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 

adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult 

személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és 

jogorvoslati lehetőségeire is. 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az 

adatkezelés megszüntetését, ill. a kezelt adatok törlését kéri. 

Adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni 

műszaki és szervezési megoldások rendszere.  

Adatkezelés elvei: a célhoz kötött adatkezelés követelménye, valamint az adatminőség 

követelménye. Ez utóbbi magában foglalja pontos, teljes és naprakész adatok igényét, 

valamint az adatfelvétel és az adatkezelés tisztességes, törvényes mivoltát. 

Célhoz kötött adatkezelés: személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és 

kötelezettség teljesítése érdekében teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek 

minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és 

kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat 

kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 

alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig 

kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell, hogy az adatok pontosak, teljesek és – ha az 

adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészek legyenek, valamint azt, hogy az 

érintett csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.  

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges. 

Adatmegsemmisítés:  az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Személyes adatok kezelésének célja, időtartama 
 

- Telefonon, ill. email-ben történő bejelentkezés esetén szükséges a neved és a 

telefonszámod megadása, hogy időpontot tudjak adni. Az elérhetőségedre azért van 

szükségem, hogy tudjalak elérni, ha időpont változás vagy egyéb akadály 

bekövetkezik. Az első alkalommal egy adatlapot fogunk kitölteni, melyben 

hozzájárulsz ezen adatok tárolásához.  Adataidat két hónapig tárolom, de kérésedre 

azonnal törlöm.  Adataidat harmadik személynek nem adom át. 

- A számla írásakor a vevő adataira is szükség van: név és cím megadásával. A 

Számviteli törvény értelmében így adataidat 8 évig kell megőriznem.   

- További személyes és egészségi állapotával kapcsolatos kérdéseket teszek fel, mely a 

helyes kezelés kiválasztásához szükségesek. Beleegyezésed esetén Vendég kartont 

vezetek rólad, mely segít a bőrdiagnosztika felállításában és a további kezelések 

menetében. Természetesen a tudomásomra jutó valamennyi adatot és tényt 

bizalmasan kezelek.  

 

 

5. Adatbiztonság 

 

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatok védelmével kapcsolatban. 

 

6. Tájékoztatás az adatkezelésről 
 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok 

helyesbítését vagy törlését. 

 

7. Az érintett jogai 
 
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen: 

- személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-

kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik 

- törvényben meghatározott egyéb esetben. 

Az érintett jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósához fordulhat. Jogorvoslati 

lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 

élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: +36 -1 -391-1400. 

 

 

A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. március 1. 

 

 

 

Gergye Brigitta E.V. 

kozmetikus 

      


