ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEK
1. A szabályzat célja
A jelen Szabályzat célja, a HLSTUDIO PRO SOUND BT., mint adatkezelő (a
továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében
alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó
adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban
meghatározott elvárásoknak.
Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja,
közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

a

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak
védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei 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.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

●
●

●
●
●

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (Infotv.);
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
– 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 (általános adatvédelmi
rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2007. évi CXXXVI. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.)
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2. Az adatkezelő megnevezése
Név:

HLSTUDIO PRO SOUND BT.

Székhely és levelezési cím:

1132 Budapest, Visegrádi u. 23. Fszt. 4.

Cégjegyzékszám:

01-06-780077

Adószám:

22557294-1-41

Képviselő:

Hidasi Barnabás

Telefonszám:

+36 (30) 210 7096

E-mail cím:

contact@hl-studio.com

Honlap:

www.hl-studio.com

3. Az adatkezelésre vonatkozó elvek, az adatkezelés
módja és a kezelt személyes adatok
Az Adatkezelő a kezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon végzi.
A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek
tárolásra.
Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Szabályzatban meghatározott célból és
módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezel.
Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett
létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között
létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.
Személyes adatok alatt értendő minden azonosításra alkalmas kapcsolatos
információ, pl. név, elérhetőség, a webhelyünk használatára vonatkozó
információk, melyek alapján közvetve vagy közvetlenül azonosítható.
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Amennyiben bármely személyes adatát eljuttatja az Adatkezelőhöz, azzal
hozzájárul ahhoz, hogy azt az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig
Adatkezelő nyilvántartsa és kezelje.

3.1. Szerződő partnerrel kapcsolatos adatkezelés
(természetes személy vagy jogi személy természetes
személy képviselője megrendelő esetén)
Az adatkezelés célja: Szolgáltatás igénybevételéhez, megrendeléséhez szükséges
szerződés megkötése, szolgáltatás teljesítése az érintett részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés / megrendelés teljesítése - – GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont
A kezelt személyes adatok köre:
● Megrendelő neve
● Képviselő neve
● Címe
● Adószáma
● Adóazonosító jele
● Bankszámlaszáma
● Email címe
● Telefonszáma
Az adatkezelés időtartama: a szerződés megszűnését követő 5. év vége.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett és
Társaságunk között a szerződéskötés nem lehetséges. Az adatok megadása
alapfeltétele a szerződés létrejöttének.
Az adatkezeléssel érintettek köre: A HLSTUDIO PRO SOUND BT.-vel szerződött,
szolgáltatásokat megrendelő partnerek, érintettek.

3.2. Számla kiállítása (természetes személy érintett esetén)
Az adatkezelés célja: számla kiállítása a megrendelő részére, jogszabályi előírások
teljesítése. A számlázás során a HLSTUDIO PRO SOUND BT. kézi számlát állít ki a
megrendelő részére.
Az adatkezelés jogalapja: jogszabály szerint- 2000. évi C trv. 166. § (1) bekezdés
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A kezelt személyes adatok köre:
● Megrendelő neve
● Címe
● Adószáma
● Bankszámlaszáma
● Számlázott szolgáltatások
● Számla összege
Az adatkezelés időtartama: a számviteli törvényben meghatározott határidőig 2000. évi C trv. 169. § (2) bekezdés
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges
megadása feltétele a szerződés létrejöttének.

következményei:

Adatok

Az adatkezeléssel érintettek köre: Azon érintettek, akik számára számlát állít ki az
adatkezelő.

3.3. Árajánlatkérés, technikai segítségnyújtás,
kapcsolatfelvétel webes űrlapon, emailben, telefonon
Az adatkezelés célja: árajánlat kérése, technikai segítségnyújtás vagy más célból
folytatott kommunikáció.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt személyes adatok köre:
● Megrendelő neve
● Vezetékneve
● Keresztneve
● Email címe
● Telefonszáma
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás fennállásáig,
hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

vagy

az érintett

Az adatkezeléssel érintettek köre: A HLSTUDIO PRO SOUND BT.-vel emailben
vagy telefonon kapcsolatot létesítő leendő partnerek, megrendelő partnerek,
érintettek.

3.4. Közösségi irányelvek
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Társaságunk által használt közösségi média oldalakon a látogatók által közzétett
személyes adatokat nem kezeljük. A látogatókra az adott közösségi média
Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
A különböző közösségi hálózatok beépülő moduljai (plug-in) megtalálhatók
honlapunkon.
Az adatok szolgáltató általi gyűjtéséről és felhasználásáról, valamint a fenti
adatkezeléssel kapcsolatban az Önt megillető jogokról és a rendelkezésre álló
lehetőségekről a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójában találhat további
tudnivalókat:
http://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/privacy
https://help.instagram.com/155833707900388/
https://policies.google.com/privacy?hl=hu
https://www.spotify.com/hu/legal/privacy-policy/

3.5. Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján
Honlapunk használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes
elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ. A Google Analytics
cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a honlapunk
látogatóinak felhasználói viselkedését.
A böngésző programjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google
Analytics-cookie-k tárolását.

3.6. Egyéb adatkezelések
A tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot
ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik
cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt
és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben
ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
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4. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat
megismerők köre
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak
megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb
belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal
kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet
el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb
harmadik személyeknek nem adja át.

4.1. Informatikai szolgáltatás
Társaságunk a honlapunk és az elektronikus levelezőrendszerünk fenntartásához
adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást biztosítja, ennek
keretében – a vele fennálló szerződésünk tartalmáig - elérheti a
levelezőrendszeren lévő megadott személyes adatokat.
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:

MAXER Hosting Kft.
9024 Győr, Répce u. 24.
08-09-013763
13670452-2-08

4.2. Könyvviteli szolgáltatás
Társaságunk az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli
szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a
Társaságunkkal szerződés vagy kifizetői kapcsolatba lévő természetes személyek
személyes adatait is, a Társaságunkat terhelő adó és számviteli kötelezettségek
teljesítése céljából.
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
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5. Személyes adatok tárolásának módja, az
adatkezelés biztonsága
Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen
és az adatfeldolgozó által biztosított szervereken találhatók meg.
Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és
védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során
gondoskodik
az
azon
tárolt,
feldolgozott
és
továbbított
adatok
információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt
adatok:
●
●
●

sértetlenségéről az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
bizalmasságáról kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem
meghaladó mértékben férnek hozzá;
rendelkezésre állásáról az adat a jogosultak számára hozzáférhető és
elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges
informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:
●
●
●

szervezeti, működési,
fizikai biztonsági,
információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi
intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a
védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos
mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi
szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan
hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen
nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet
célozzák.
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6. Érintett jogai
Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek
között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

6.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
●
●
●

●
●
●
●
●

az adatkezelés céljai;
az Érintett személyes adatok kategóriái;
azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés
korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1
példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus
formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított
legfeljebb 30 napon belül.

6.2. Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint
jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel
véve az adatkezelés céljára.
www.hl-studio.com
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6.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles
arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem
nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
●
●
●
●
●
●

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező
jogszerű ok az adatkezelésre;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
●
●

●
●
●

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből,
vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi
kutatási-, vagy statisztikai célból;
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
●

●

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és
ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
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●

●

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos
indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével
csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.

6.5. Adathordozáshoz való jog (GDPR 20. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek
továbbítsa.

6.6. Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.7. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve
a profilalkotást (GDPR 22.cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
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6.8. Visszavonás joga
Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását
bármikor visszavonja.

6.9. Jogorvoslati lehetőségek
Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken
keresztül, vagy a 2.3 pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet
tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. A Ezek eredménytelensége
esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

6.10. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH) elérhetősége
Megnevezés:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH)

Székhely:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel:

+36 (1) 391-1400

Fax:

+36 (1) 391-1410

E-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:

http://www.naih.hu

6.11. Egyéb rendelkezések
Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb
szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra
lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan
jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség
szempontjából feltétlenül szükséges.
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