
Adatkezelési Tájékoztató

I. Az adatkezelő adatai

Cégnév: Danyi-Baté Mónika E.V.

Székhely: 8081 Zámoly Fenyves utca 10.

Nyilvántartási szám: 54860564

Adószám: 56227112-1-27

E-mail: hello@miabate.com

Weboldal: https://miabate.com/ (a továbbiakban: Honlap)

II. Az Adatkezelési Tájékoztató célja

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse Danyi-Baté Mónika E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy
Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és
adatkezelési politikáját.

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes
adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon
kezelje. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen
Adatkezelési  Tájékoztató  célja  ügyfelei,  partnerei  és  felhasználóinak  tájékoztatása  személyes
adataik kezelését illetően.

Az  adatkezelő  adatkezeléseivel  kapcsolatosan  felmerülő  adatvédelmi  irányelvek  folyamatosan
elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen
tájékoztató  bármikori  megváltoztatására.  Természetesen  az  esetleges  változásokról  kellő  időben
értesíti közönségét. 

Az adatkezelő elkötelezett  ügyfelei  személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
partnerei  információs  önrendelkezési  jogának  tiszteletben  tartását.  Az  adatkezelő  a  személyes
adatokat  bizalmasan  kezeli,  és  megtesz  minden  olyan  biztonsági,  technikai  és  szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III.Személyes adatok kezelése

a) A Honlap használatát az Adatkezelő nem köti regisztrációhoz. Azonban megrendelések, illetve
árajánlat  kérések során, a  Szolgáltató,  illetve az  Üzemeltetés  a  felhasználó személyes adatainak
birtokába jut. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Rögzítésre kerülő adatok:
Név
E-mail cím
Számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

Fenti  adatok  megadásával  a  partnerek  kifejezetten  hozzájárulnak  ahhoz,  hogy  az  adataikat  a
Szolgáltató a jogszabály keretei között rögzítse, tárolja, kezelje.

b) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a partnerek bejelentkező
számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket



az  adatkezelő  rendszere  a  technikai  folyamatok  automatikus  eredményeként  rögzít.  Az
automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatokat  a  rendszer  a  Felhasználó  külön  nyilatkozata  vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb
személyes  felhasználói  adatokkal  –  törvény  által  kötelezővétett  esetek  kivételével  össze  nem
kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

c) A Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a felhasználó
személyes  adatait  tartalmazó  adatfájlokat  helyezünk  el  a  felhasználó  számítógépén  (‚cookie‘).
Ennek  megtörténtéről  a  felhasználó  az  Szolgáltatótól  nem kap további  értesítést.  Az  adatfájl  a
weboldal egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfájlok
a  Szolgáltatóhoz  kerülnek.  A  felhasználó  az  adatfájllal  kapcsolatos  minden  tevékenységet
meggátolhat, ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

IV. Az Adatkezelés módja, célja és időtartama

a)  Az  adatkezelésre  a  https://miabate.com/  internetes  oldalon  található  internetes  tartalmak
felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül  sor, amely
nyilatkozat  tartalmazza a felhasználók kifejezett  hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata,
árajánlat kérések, illetve megrendelések során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
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  a  felhasználó  az  egyes  adatkezelések  tekintetében  a  Honlap  használatával,  az
árajánlatkéréssel, a megrendeléssel, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

b) Az adatkezelés célja a Honlapon elérhető termékek és szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A
Szolgáltató  a  felhasználó  által  rendelkezésre  bocsátott  adatokat  célhoz  kötötten,  kizárólag  a
megrendelés  teljesítése  és  az  esetlegesen  létrejövő  szerződés  feltételeinek  későbbi  bizonyítása
érdekében, illetve későbbi marketing-kommunikációs célokra tárolja.

c)  Az  automatikusan  rögzítésre  kerülő  adatok  célja  statisztikakészítés,  az  informatikai  rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

d) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem
használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára
történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó
előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

e)  Adatkezelő  a  neki  megadott  személyes  adatokat  nem  ellenőrzi.  A  megadott  adatok
megfelelőségéért  kizárólag  az  azt  megadó  személy  felel.  Bármely  felhasználó  e-mail  címének
megadásakor  egyben  felelősséget  vállal  azért,  hogy a megadott  e-mail  címről  kizárólag ő vesz
igénybe  szolgáltatást.  E  felelősségvállalásra  tekintettel  egy  megadott  e-mail  címen  történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail
címet  regisztrálta.  A felhasználó  az  adatfájllal  kapcsolatos  minden  tevékenységet  meggátolhat,
ennek pontos módjáról böngészőjének útmutatója igazítja el.

f) Az árajánlatkérés és/vagy megrendelés során kötelezően megadott személyes adatok kezelése az
űrlap kitöltésével kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az
adat  megadásának  időpontjától  a  kérdéses  adat  törléséig  tart.  A regisztráció  Felhasználó  általi
törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a
továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor. Fenti rendelkezések nem érintik a
jogszabályban  (pl.  számviteli  jogszabályokban)  meghatározott  megőrzési  kötelezettségek
teljesítését,  valamint  a  Honlapon  történő  regisztráció  során  vagy  egyéb  módon  adott  további



hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

V. Az Adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, adattovábbítás és adatfeldolgozás

a)  Az adatokat  elsődlegesen  Szolgáltató  jogosult  megismerni,  azonban azokat  nem teszi  közzé,
harmadik személyek részére nem adja át.

b) Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás
rendezése  illetve  a  marketing-kommunikáció  körében  a  Szolgáltató  adatfeldolgozót  (pl.
rendszerüzemeltető,  könyvelő)  vehet  igénybe.  Szolgáltató  az  ilyen  külső  szereplők  adatkezelési
gyakorlatáért nem felelős.

c) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben
kötelezően meghatározott esetben, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatfeldolgozók aktuális listája:

KBOSS.hu Kft
1031 Budapest, Záhony u. 7.
info@szamlazz.hu

Billingo Technologies Zrt.
1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
hello@billingo.hu

ActiveCampaign Inc.
1 N Dearborn St 5th floor, Chicago, IL 60602, US
help@activecampaign.com

Automattic Inc. (WooCommerce)
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110, US

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
1538 Budapest, Pf.: 510.
support@tarhely.eu

Proactive Bookkeeping Kft.
1145 Budapest, Amerikai út 75/A
hello@proab.hu

VI. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

a) A felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.

b)  A  felhasználó  –  a  kötelező  adatkezelés  kivételével  –  törölheti  személyes  adatait  vagy
kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál
meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes
esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl.
bónuszok).



c)  Az felhasználó személyes  adatai  törlésre  kerülnek,  ha kezelésük  gyaníthatóan jogellenes  (pl.
Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés
célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság
vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

d)  A gazdasági  reklámot  tartalmazó  közvetlen  üzletszerzési,  illetve  marketing  célú  megkeresés
küldéséhez  adott  hozzájárulás  megkeresés-típusonként  (pl.  hírlevél,  e-DM,  stb.)  külön-külön
bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással
azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető

e) Amennyiben a felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait
adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a
felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető
segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása
céljából.

VII. Egyéb rendelkezések

a)  Az  adatkezelő  az  e  tájékoztatóban  fel  nem  sorolt  adatkezelésekről  az  adat  felvételekor  ad
tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

b)  Bankkártyás  fizetés  esetén  a  Szolgáltató  biztosítja  a  felhasználóknak,  hogy  a  tranzakciók
lebonyolítása  érdekében  megadott  hitelkártya-információk  biztonságban  vannak,  a  Szolgáltató  a
tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott
hitelkártya-számot.

c) Az adatkezelő ezúton tájékoztatja ügyfeleit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási  hatóság,  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság,  a  Magyar  Nemzeti  Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek
tájékoztatás  adása,  adatok  közlése,  átadása,  illetőleg  iratok  rendelkezésre  bocsátása  végett
megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a
megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

d)  Az  Adatvédelmi  Hatóság  weboldala  további  információkat  tartalmaz  a  jelen  Adatkezelési
Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

Zámoly, 2021. január 16.


