Adatkezelési tájékoztató
1. Bevezető
1.1. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton
tájékoztatja a weboldalt igénybe vevő látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat):
- a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
- a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint
- az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
1.2. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi
CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően
kezeli.
1.3. A https://www.ménkű.hu használatával a Felhasználó elfogadja az Adatkezelési Tájékoztató
rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás
birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és
egyéb adatait a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra felhasználhassa. A
Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldal, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját,
valós adatait adja meg.

2. Adatkezelőre vonatkozó adatok
Neve: Bernhardt Anita E.V.
Székhelye: 2049 Diósd Lovas utca 7.
Levelezési címe: 2049 Diósd Lovas utca 7.
Telefonszáma: +36 30 479 0429
E-mail címe: menku@menku.hu
Weboldalai: https://www.ménkű.hu és https://www.menku.hu
Adószáma: 66974169-1-33
Nyilvántartási száma: 41738486
Vállalkozó, 2015. 02. 10. dátumtól a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló
2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) alapján kisadózó vállalkozásnak minősül.

3. Adatkezelés jogalapja és a Felhasználók köre
3.1. Az adatkezelés az alábbi Felhasználókat érinti:
- az online hírlevélre regisztrálók,
- az ingyenes segédleteket letöltők,
- a kapcsolati űrlapot kitöltők,
- a weboldal bármely bejegyzéséhez hozzászólást beküldők.
3.2. Az adatkezelés jogalapja a 3.1. pontban felsorolt Felhasználók tekintetében minden felvett adat
esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.
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4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja és időtartama
4.1. az online hírlevélre regisztrálókról, illetve az ingyenes segédleteket letöltőkről: vezetéknév,
keresztnév, email cím. Célja a regisztrált ügyfelek tájékoztatása akciókról, új szolgáltatásokról, hasznos
tudnivalókról. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent
meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó a Leiratkozás funkcióval saját maga nem törli
regisztrációját, illetve az adatai törlését írásban nem kéri, de legfeljebb az általános polgári jogi
elévülési ideig (5 év) kezeli.
4.2. a kapcsolati űrlapot kitöltők: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám. Célja tanácsadás a
látogatók részére. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent
meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri, de
legfeljebb az általános polgári jogi elévülési ideig (5 év) kezeli.
4.3. hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon felül (vezetéknév, keresztnév,
email cím) tárolásra kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen
tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash)
kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen
tekinthetőek meg: https://www.automattic.com/privacy. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólás
tartalma és a hozzászóló profil képe is megjelenik nyilvánosan.
4.4. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
4.5. Mindazonáltal, a Felhasználók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő
szolgáltatás ellenőrizheti.

5. Adatok javítása, módosítása, törlése
5.1. A kapcsolati űrlapot kitöltő, saját személyes adatainak javítását, módosítását, törlését levélben,
illetve e-mailben a menku@menku.hu e-mail címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 15
napon belül teljesíti.
5.2. Az online hírlevélre regisztráló Felhasználó saját személyes adatainak törlését a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el. Ezen felül a Felhasználó a 5.1. pontban foglaltak szerint is
eljárhat.

6. Adatbiztonság
Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az
eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle
telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan
közzététel ellen. Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén
található.

7. Adatkezelési tájékoztató módosítása
7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót - az adatkezelés jogalapját,
célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül - egyoldalúan módosítsa. A módosítás a
https://www.ménkű.hu weboldalon való közzétételének napján lép hatályba.
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7.2. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatkezelési
Tájékoztató láblécében közli az utolsó módosítás, frissítés dátumát. A Felhasználó a weboldal
szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a
módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

8. Hivatkozások más weboldalakra
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által fejlesztett és a www.ménkű.hu URL-címen
üzemeltetett weboldalra vonatkozik. A weboldal felületén található tartalmak hivatkozásokat
tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a jelen Adatkezelési
Tájékoztató hatálya nem terjed ki. Amikor a Felhasználó elhagyja az https://www.ménkű.hu
weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal Adatkezelési Tájékoztatóját, amely
személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

9. Google Remarketing
A Google Remarketing használata során az Adatkezelő egy adatmorzsát ("cookie"-t) helyez el az
Felhasználó számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon)
azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Felhasználó korábban már látogatást
tett a https://www.ménkű.hu weboldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg a
Felhasználó számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán. Az Felhasználó bármikor letilthatja
ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon:
https://www.google.com/ads/preferences/

10. Névtelenség
A Google soha nem kapcsolja össze a Felhasználó IP címét a Google által tárolt egyéb adataival.
Az Felhasználó IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. A Felhasználó böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben
az esetben nem tudja kihasználni a www.ménkű.hu weboldal összes funkcióját. Az Adatkezelő által
üzemeltetett weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez,
tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

11. A felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
11.1. Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a Felhasználó
részére, kérésére tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a menku@menku.hu
e-mail címre kell eljuttatni, amire az érintett 15 napon belül választ kap.
11.2. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül,
de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban
tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását megalapozottnak találja, úgy az
adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket
adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznie.
11.3. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult panaszával a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni. (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet
fasor 22/c.; https://www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével
kapcsolatos jogait..
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12. Adatfeldolgozókra vonatkozó adatok:
A Felhasználók a jelen Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő
az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók részére továbbítja személyes adataikat.
Adatfeldolgozó az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
12.1. Tárhely szolgáltató:
BlazeArts Kft
Székhelye: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
Levelezési címe: 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 11.
+361 610 5506
info@forpsi.hu
https://www.forpsi.hu
Cégjegyzékszáma: 01-09-389087
Adószáma: 12539833-2-43
Közösségi adószáma: HU12539833
12.2. Számlázó partner:
KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
+36-30-35-44-789
info@szamlazz.hu
https://www.szamlazz.hu
https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/
12.3. Hírlevél szolgáltató:
UAB “MailerLite”
Paupio 28, Vilnius, Lithuania, VAT: LT100007448516
https://mailerlite.com
https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance
12.4. Közösségi oldalak és Meta pixel:
Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
https://about.facebook.com/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
12.5. Google Ads és Google Analytics:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
https://policies.google.com/technologies/ads
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a mai naptól érvényes:
2022. 02. 01.
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