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ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Relax Sziget Veszprém 

 

 

 

1. Bevezetés 

 

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, az Európai Unió Általános Adatvédelmi rendelete, a 2016/679EU rendelet 

- General Data Protection Regulation (a továbbiakban: GDPR) - előírja, hogy az adatkezelő 

megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes 

adatok kezelésére vonatkozó, minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen 

hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy 

az adatkezelő elősegíti az érintett igénylő jogainak gyakorlását.  

 

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja. A jelen tájékoztatóval e 

jogszabályi kötelezettségünknek teszek eleget, amely a Relax Sziget Veszprém esztétikai 

beavatkozás (sminktetoválás) elvégzésével kapcsolatos adatkezelési és adatvédelmi 

eljárási rendjét rögzíti. 

 

 

2. Az adatkezelő adatai: 

Adatkezelő: Kiss Violetta ev.  

Székhely: 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 4/D.  

Adószám: 68822673-1-39 

Honlap www.relaxsziget.hu  

Telefonszám +36 (70) 567-6666 

A személyes adatok kezelését végző: Kiss Violetta ev. 

 

 

3. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre és jogcíme: 

 

Kiss Violetta ev. (a továbbiakban: Szolgáltató) az elvégzendő esztétikai célból nyújtott 

kezelést megelőzően „Beleegyező és jóváhagyó nyilatkozatot” tölt ki a szolgáltatást 

igénybe vevővel a nyilatkozatban részletezett felelősségek tisztázása érdekében, továbbá 

a kapcsolattartást lehetővé téve. 

 

Szolgáltató a kezelést megelőzően, a kezelés alatt, illetve azt követően, digitális eljárással 

fényképfelvételt (a továbbiakban: felvétel) készít a kezeléssel érintett területről/testrészről. A 

felvétel a dokumentáció részét képezi, a felvétel készítése és annak kezelése szakmai 

vizsgálat, elemzés, a kezelés elősegítése, annak tervezése és szervezése, valamint a 

szakemberrel történő konzultáció, illetve annak tájékoztatása céljából történik. 

 

Jogosult nyilatkozatban tett hozzájárulása esetén a felvételt – személyes azonosítására nem 

alkalmas módon – tájékoztatási, valamint referencia, marketing célból, idő- és térbeli 

korlátozás nélkül, Szolgáltató díjtalanul felhasználhatja papír alapú, elektronikus vagy egyéb 

kiadványaiban, ajánlásaiban, hirdetéseiben, illetve ilyen célból és módon azt 

nyilvánosságra hozhatja.   
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4. A kezelt adatok köre: 

 

Szolgáltató az esztétikai beavatkozás (sminktetoválás) során az alábbi személyes adatokat 

kezelheti: 

• Név (családi és utónév), 

• Születési hely és idő, 

• Anyja neve,  

• Telefonszám* 

• Email cím*, 

(a *- gal jelölt adatok kitöltése nem kötelező, egyiket elegendő megadni!) 

 

 

5. Az adatkezelés időtartama 

 

Az adatkezelés a jogosult adatkezelési hozzájárulása megadásának időpontjától –

egészségmegóvási utánkövetési szempontokat figyelembe véve – 3 évig tart. Az 

adatkezelési idő elteltével – újabb igény benyújtása hiányában – szolgáltatást igénybe 

vevő személyes adatait az adatkezelő a nyilvántartásból legkésőbb 5 munkanapon belül 

törli a hozzá kapcsolódó minden papír alapú és digitális dokumentum megsemmisítésével 

egyidejűleg. 

 

 

6. Az adatfeldolgozásban közreműködő személyek: 

 

Szolgáltató a személyes adatok kezelésére harmadik fél közreműködését nem veszi 

igénybe. 

 

 

7. A személyes adatok tárolásának módja: 

 

1. Az adatkezelő az adatkezelésről nyilvántartást vezet. 

2. Az adatok kezelése manuálisan és elektronikusan történik.  

A manuális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi 

intézkedéseket tette adatkezelő: 

a. az adatokat tartalmazó iratokat zárható, vagyonvédelmi berendezéssel ellátott 

helyiségben helyezte el, 

b. a kezelésben lévő iratokhoz csak a Szolgáltató illetékese férhet hozzá. 

A digitális kezelésű személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi    

intézkedéseket tette adatkezelő: 

c. a digitálisan rendelkezésre álló adatokat zárható, vagyonvédelmi berendezéssel 

ellátott helyiségben, megfelelő adatvédelemmel és adatbiztonsággal 

rendelkező hálózati tárolón (NAS) helyezte el, 

d. a hálózati tárolón lévő adatokhoz csak a Szolgáltató illetékese férhet hozzá. 

 

 

8. Az adatkezelő biztosítja az érintettek jogainak érvényesülését 

   

 Az érintettek jogai: 

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése.  

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog.  
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3. A jogosult tájékoztatása az általános szerződési feltételek és a szolgáltató helyek 

címének megismerési lehetőségeinek biztosításával.   

4. A jogosult hozzáférési joga. 

5. A helyesbítéshez való jog. 

6. A törléshez való jog. 

7. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség. 

8. A jogosult fényképfelvételével kapcsolatos kifogásolás joga. 

9. Visszaélés esetén az adatkezelővel szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való 

jog. 

 

 

9. Jogorvoslat 

 

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez 

fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért Szolgáltatóhoz fordulhat. 

 

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben 

vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már 

megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával 

kapcsolatban. 

 

A Hatóság elérhetősége: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

Posta cím:  1363  Budapest, Pf.: 9. 

cím: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

URL http://naih.hu 

 

 

Veszprém, 2021. január 02. 

 

          Kiss Violetta sk. 
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