ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
www.aznap.hu
A www.aznap.hu honlapot az AZNAP Kft. (székhely:1117 Budapest, Október 23-a utca 14. 4/2,
cégjegyzékszám: 0109926782, céget nyilvántartó bíróság. Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság) üzemelteti.
Az AZNAP Kft. a honlap tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
Fogalmak
1. személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az
érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi
e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor
tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy
vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
3. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre
(beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az
általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
5. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
6. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
7. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
9. adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának,
átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának
vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő
lehetetlenné tétele;
10. adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai
megsemmisítése;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;

13. személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely
strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
14. adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;
15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
Mikor kezeljük a személyes adatokat? Személyes adatot kezelni csak az érintett hozzájárulása
esetén vagy törvény, önkormányzati rendelet alapján lehet, ezen felül meghatározott célból, jog
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszban meg
kell felelnie e célnak.
Személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím stb.) kizárólag az Ön hozzájárulásával és csak is
azon szolgáltatás kapcsán kezeljük, amelyet Ön igénybe kíván venni, kizárólag annak érdekében, hogy a
vállalt kötelezettségünket teljesíteni tudjuk Ön felé (pl. számla kipostázása, kérdés feltevőjének
beazonosítása).
Milyen személyes adatot kezelünk? Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az érintett bármikor jogosult rögzített adatainak
javítását vagy törlését kérni.
Tájékoztatjuk, hogy a www.aznap.hu honlap látogatói a honlapot kötelezettségvállalás és személyes adat
megadása (regisztráció) nélkül látogathatják. E fentiek alól kivételt képeznek a www.aznap.hu honlap
egyes szolgáltatásai, így az online cégalapítás és az online jogász szolgáltatásunk, ahol, a név, a cím és
az e-mail cím megadása elengedhetetlen a feltett kérdés megválaszolásához és a számla
kipostázásához.
Az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez – Ön jelen Adatvédelmi nyilatkozat
elfogadásával hozzájárul az adatainak jelen nyilatkozatban rögzítettek szerinti kezeléséhez.
Tájékoztatás - Az érintettet - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és
az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik
ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező.
Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is, erre a honlapon
az egyes személyes adatok megadását és/vagy regisztrációt megkövetelő szolgáltatásnál tájékoztatást
talál.
Az AZNAP Kft-vel közölt adatainak valóságtartalmáért kizárólag Ön a felelős, nem vállalunk felelősséget
az Ön által szolgáltatott adatok téves volta vagy valótlansága avagy hiányosságából eredő károkért.
Az AZNAP Kft. néhány esetben cookie-kat használ a honlapja felhasználásának megkönnyítése és a
regisztrációs eljárások meggyorsítása érdekében. Néhány esetben a honlap tehát tartalmazhat "cookie"kat, azaz olyan, a felhasználó merevlemezén tárolt kisméretű szöveges fájlokat, amelyek lehetővé teszi
annak nyomon követését, hogy a felhasználó az adott honlapon milyen lapokat látogat. A
böngészőprogramok általában felismerik, ha egy honlap ilyet kínál fel, és lehetővé teszik, hogy blokkolja
azokat. A legtöbb esetben a honlap akkor is zavartalanul látogatható, ha a felhasználó elutasítja a cookiekat.

A honlap megfelelő kezelése érdekében a nevek feljegyzése nélkül tárolásra kerülhetnek bizonyos
információk, és osztályozásra kerülhetnek a felhasználók, például a domain vagy a böngésző típusa
alapján. Az ilyen statisztikák összesítve a honlap fenntartásáért felelős munkatársakhoz kerülnek. Ezzel
biztosítható, hogy a honlap a leghatékonyabb szolgáltatást nyújtsa.
A honlapon található adatok tájékoztató jellegűek, az ár és program változtatásának jogát fenntartjuk.
Esetleges kép, szöveg hibákért felelősséget nem vállalunk.
Tájékoztatás az egyes szolgáltatások kapcsán
1. Online jogász szolgáltatás
Az adatkezelés célja: szolgáltatást igénybe vevő által önkéntesen megadott adatokkal együtt
megküldött kérdés megválaszolása
Az adatkezelés jogalapja: szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása
A kezelésre kerülő adatok köre: szolgáltatást igénybe vevő neve, címe, e-mail címe
Az adatkezelés időtartama: a fenti célok teljesítéséhez szükséges ideig, illetve a vonatkozó
jogszabályok által előírt ideig kezeljük, valamint őrizzük meg.
Akik az adatokat megismerhetik: az AZNAP Kft. illetékes munkatársai, megbízottai (könyvelő) a
szolgáltatás nyújtása és a jogszabályok betartása érdekében, bíróság vagy hatóság, jogszabály
rendelkezése alapján az erre jogosultak
.
Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
A személyes adatot törölnünk kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) Ön kéri a jogszabályi rendelkezések betartásával;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
Az adatok biztonsága - Az AZNAP Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, köteles továbbá
megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat,
amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az AZNAP Kft-nek az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés ellen.
Az AZNAP Kft. megtett minden olyan intézkedést, amely a személyes adatok kezelésének és tárolásának
védelme érdekében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy
törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen szükséges.

Az adatok továbbítása - Az AZNAP Kft. nem ad át személyes információt harmadik személy részére az
érintett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, Ön a megadott
hozzájárulást írásban bármikor visszavonhatja.
Üdvözlettel,
www.aznap.hu Csapat,
AZNAP Kft.
Kérdés esetén állunk rendelkezésére
+ 36 20 342 5506, info@aznap.hu

