
SpaTrend Beauty Kft. (a továbbiakban: adatkezelő) 

Vendég adatvédelmi szabályzat és tájékoztató 

Célja: 

A Vendég személyes adatainak a kezeléséről különösen 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi          

CXII. törvény,  

- illetve AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE  

szerinti egyértelmű és érthető tájékoztatás nyújtása. 

A kezelt személyes adatok: 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbiak:  

a Vendég vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, illetve a Vendég által a tárgy             

és üzenet mezőben megadott személyes adatok. 

A személyes adatok megadása feltétele a jogviszony létrejöttének. 

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó: 

A Vendég személyes adatait az adatkezelő (képviseli: Vezse Judit ügyvezető, 2096 Üröm,            

Kőbánya utca 11.) és az adatkezelő felhatalmazása alapján az 1. számú mellékletben felsorolt             

adatfeldolgozók kezelik. Az adatkezelőt és az adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terheli. 

A címzettek: 

A Vendég személyes adatairól közvetlen információt kérő hatóságok, így különösen: Nemzeti           

Egészségbiztosítási Alapkezelő, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Magyar Államkincstár,        

Központi Statisztikai Hivatal; továbbá az adatkezelő képviseletében eljáró – akár helyettesítő           

– ügyvédek, ügyvédjelöltek. A személyes adat szolgáltatásának alapja csak jogszabályi          

rendelkezéseken alapuló kötelezettség teljesítése vagy a Vendég kifejezett írásbeli         

hozzájárulása lehet. A címzetteket titoktartási kötelezettség terheli. 

Az adatkezelés pontos helye: 

A papíralapon elérhető személyes adatok a 2096 Üröm, Kőbánya utca 11. címen, a recepció              

helyiség recepció szekrényében találhatóak. 

A nem papíralapú személyes adatok a MiniCRM, Shoprenter, Google Drive (Spatrend Beauty            

mappa) szoftvere(ke)n kerülnek tárolásra, melyekhez hozzáféréssel az adatkezelő és 1. számú           

mellékletben felsorolt adatfeldolgozók rendelkeznek. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A személyes adatok kezelése a Vendég hozzájárulásán alapul. 



Az adatkezelés célja: 

A Vendég kezeléséhez történő regisztrációja. 

Az adatkezelés időtartama: 

A személyes adatok kezelésének időtartama a személyes adat érintett Vendég általi           

megadásától egészen a hozzájárulás visszavonásáig áll fenn. A hozzájárulás visszavonása          

esetén a Társaság 1 munkanapon belül köteles törölni a megadott adatokat.  

Az érintett jogai: 

Az érintett Vendég kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz történő hozzáférést,           

azok kezelésére és címzett(ek)nek történő továbbítására vonatkozó tájékoztatást, azok         

helyesbítését, illetve módosítását, jogviszony megszűnése esetén – ha a kötelező jogszabály           

szerinti őrzési idő is letelt – azok  törlését vagy kezelésének korlátozását. 

Abban az esetben, ha az érintett Vendég személyes adatai jogosulatlan kezelését észleli,            

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

Adatkezelési tevékenység nyilvántartása: 

Az adatkezelő az adatkezelési tevékenységre vonatkozó nyilvántartását elektronikus úton         

vezeti a jelen tájékoztatóban foglalt előírásoknak megfelelően. Az érintett Jelentkezőre          

vonatkozó személyes adat továbbítása szintén elektronikus (visszakereshető) úton történik a          

címzett(ek) felé. 

 


