
Adatkezelési tájékoztató 

1. Adatkezelő azonosítása: 
 
Fejes János EV. 
Adóazonosító jel: 8310502249 „Kisadózó” 
ES-408707 
Adószám: 645448193-1-33 
Székhely: 2084 Pilisszentiván Szabadság út 1. 
E-mail cím: sonettphoto@gmail.com 
A weboldal címe: http://sonettphoto.com 
 
2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya 

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait – 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 irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános 
adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió 
Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR), 

– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), 

– és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 
2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezései alapján kezeli. 

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://sonettphoto.com/ webhely (a továbbiakban: 
webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások igénybevétele során megvalósuló 
adatkezelésre vonatkozik. 

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely 
szolgáltatásait használó természetes személyek. 

3. Az adatkezelés jogalapja 

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket illetően 
a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, 
miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a 
Felhasználó az egyik fél. 

3.2. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési műveletek 
végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok kezelésére. Ezekről 
részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló fejezetekben olvashat 
Felhasználó. 

  



4. Cookie-k használata 

4.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó, 
a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

4.2 Tájékoztatjuk, hogy a http://sonettphoto.com weboldalunkon a Felhasználó 
azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. 
Ezen cookie-k a Google, Facebook és a StatCounter által biztosítottak, felhasználásuk 
a Goggle Analytics, Facebook Pixel és a StatCounter rendszerén keresztül történik. A 
weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Felhasználó 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Felhasználó számítógépén 
tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen. 

4.3 A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó ugyanakkor böngésző program 
segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos 
tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k 
használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden 
szolgáltatását. 

4.4 A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről. 

4.5 A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása 
során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. és 
a Facebook Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már 
látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a 
Felhasználónak. 

4.6 A webhely Felhasználóbarát működésének biztosításához szükséges adatok az 
Adatkezelő által nem kerülnek eltárolásra. Ezen adatokat szolgáltató sütik helyileg a 
Felhasználó eszközén tárolódnak. A webtárhely szolgáltató által használt naplófájlok a 
tárhely szolgáltató szerverén tárolódnak el. 

4.7 A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat 
(pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott 
tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik 
honlapot. Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket 
vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott 
tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal 
és be vagyunk jelentkezve az oldalra. 

5. Analitika 

5.1 Analitika, Facebook pixel (képpont): Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely 
aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz 
használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor 
a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az 
Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt 
megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél 
nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes 
adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, 
működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 



5.2 Facebook remarketing: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) 
kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó 
számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a 
Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem 
gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről 
a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 

5.3 Google Adwords remarketing: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely 
aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató 
felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, 
miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, 
vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google 
rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A 
kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található 
bővebb információ. 

5.4 Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja 
személyes adatok gyűjtésére. 

5.5 Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző 
automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket 
kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. 

5.6 Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár 
segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. 

5.7 Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos 
tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy 
nem fogadják el a cookie-kat. 

6. Közösségi oldalakon történő marketing 

6.1 Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi 
oldalakon. 

6.2 A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az 
azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, 
a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul. 



 
6.3 Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi 
oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő 
tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik. 

6.4 Kezelt adatok köre és célja: 

– Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor 
kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett 
a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt. 
– A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal 
kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon 
történő megosztása, publikálása, marketingje. 

6.5 Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő 
tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook 
oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ 
„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és 
ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem 
tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével 
törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. 

6.6 Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi 
oldal lehetővé teszi. 

6.7 Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán 
képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő 
szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más 
közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook 
oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő 
közzétételt is. 

6.8 Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van 
szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek 
közzététele előtt. 

érintett publikus neve azonosítás 

publikus fotója azonosítás 

publikus e-mail címe kapcsolattartás 

érintett közösségi oldalon keresztül 
küldött üzenete kapcsolattartás, válaszadás alapja 

érintett általi értékelés, vagy más 
művelet eredménye minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja 



6.9 Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi 
oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást 
a www.facebook.com címen kaphat. 

6.10 Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig. 

6.11 Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan. 

6.12 Adatok forrása: közvetlenül az érintettől. 

7. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés 

7.1 Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhely “Kapcsolat” menüpontjából elérhető 
üzenetküldő felületének használatával, vagy e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-
mail cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók. 

7.2 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a 
Felhasználó hozzájárulása. 

7.3 Kezelt adatok körének meghatározása: 

Az e-mail üzenetet küldő Felhasználó: 

– vezetékneve, 
– keresztneve, 
– e-mail címe, 
– telefonszáma (megadása nem kötelező), 
– a Felhasználó által az e-mail üzenetben esetlegesen közölt további adatai. 

A Felhasználó által az e-mail üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében 
Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez 
adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes adatok 
megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt személyes adat 
közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja el, azt haladéktalanul 
törli az informatikai rendszeréből. 

7.4 Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a 
Felhasználó számára. 

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások: 
– üzenetküldés az üzenetküldő felületen, 
– e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail cím(ek) 
használatával), 
– a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit Adatkezelő 2 
munkanapon belül teljesít. 

  



7.5 Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig kezeli. 
Ennek megfelelően az üzenetet küldő Felhasználók esetében az adatkezelés 
időtartama az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig 
tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból 
kezelt adatokat. Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú 
üzenetváltással kerül sor, abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az 
igény teljesítését követően törli Adatkezelő az adatokat. 

7.6 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán, az információcsere időtartamának végéig. 

8. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés 

8.1 Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél 
feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik. 

8.2 Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt. 6. 
§ (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást 
Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra 
szolgáló mezők kitöltésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti, hogy hozzájárul 
adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a 
hírlevelek küldéséhez. 

8.3 A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő 
általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás 
igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás igénybevétele 
önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. 
Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá 
nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét 
tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét 
nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez. 

8.4 Kezelt adatok körének meghatározása: 

– név, 
– e-mail cím. 

8.5 Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-
mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és 
aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak 
küldését jelenti. 

8.6 Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt adatokat 
Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az 
adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli. 

8.7 Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő 
adatkezelési listán. 

  



9. Adatfeldolgozók igénybevétele 

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó szervezeteket. 

9.1 Tárhelyszolgáltató 

9.1.1 Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató Felhasználók a 
webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől függetlenül. 

9.1.2 Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 
 
DiMa.hu Kft. 
Cégjegyzékszám: 09-09-014017 
Adószám: 14079665-2-09 
Iroda címe: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó 
Székhelye: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. épület 3. emelet 10. ajtó 
Telefon: 06-52-322-121 
Fax: 06-52-500-312 
E-mail: info@dima.hu 
Webhely: https://www.dima.hu 

gazdasági társaságot, mint webtárhely szolgáltatót és technikai karbantartóját (a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.1.3 Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás 
a jelen tájékoztatóban megjelölt adatokat érinti. 

9.1.4 Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett 
működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára. 

9.1.5 Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes 
adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél jelzett 
adatkezelési időtartamokkal. 

9.1.6 Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely informatikai értelemben vett 
üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. 

9.2 Az elektronikus levelezéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

9.2.1 Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen közzétett e-mail címre e-mail-
t küldő Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől 
függetlenül. 

  



9.2.2 Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

GOOGLE INC. 
Cégjegyzékszám: 20031277465 
Adószám: 20031277465 
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Telefon: – 
E-mail: nem elérhető 
Webhely: https://www.google.hu/ 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt elektronikus levelező 
szolgáltatás szoftver fejlesztőjét és karbantartóját, valamint a levelezéshez használt 
tárhely szolgáltatóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.2.3 Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás 
felhasználó nevét, e-mail címét, és az általa küldött e-mail-ben esetlegesen közölt 
további adatait érinti. 

9.2.4 Az adatfeldolgozás célja: A elektronikus levelezőszolgáltatás 
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása az érintett 
Felhasználó számára. 

9.2.5 Az adatfeldolgozás időtartama: Az adatfeldolgozás időtartama az üzenet 
megválaszolásáig, illetve a Felhasználó igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az 
üzenet megválaszolását/igény teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. 
Amennyiben az információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, 
abban az esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését 
követően törli Adatkezelő az adatokat. Az adatfeldolgozás az Adatkezelő általi törlésig 
tart minden esetben, a fentiek szerint. 

9.2.6 Az adatok feldolgozása kizárólag az elektronikus levelezőszolgáltatás 
információtechnológiai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges technikai 
műveleteket jelenti. 

9.3 Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás 

9.3.1 Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó 
Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások igénybevételétől 
függetlenül. 

  



9.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a 

Wysija SARL (A MailPoet online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője) 
Cégjegyzékszám: SIRET : 53823018600024 
Adószám: FR 52538230186 
Bejegyzés kelte: 2001/11/07 
Székhely: 6 rue Dieudé 
13006, Marseille 
FRANCE 
RCS Marseille B 538 230 186 
Telefon: – 
E-mail: nem elérhető 
Webhely: https://www.mailpoet.com/ 

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő szoftver 
fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.3.3 Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az adatfeldolgozás 
a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét érinti. 

9.3.4 Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver 
információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver 
biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló 
adatkezelés útján. 

9.3.5 Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó 
hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó 
kérésére történő törléséig. 

9.3.6 Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél küldő szoftver informatikai értelemben 
vett üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti. 

9.4 Online hirdetéssekkel kapcsolatos adatfeldolgozás 

9.4.1 Az adatfeldolgozással érintettek köre: A szolgáltató, technikai közreműködőként 
biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő 
harmadik személyek, különösen a Google Inc. és a Facebook Inc. cookie-k segítségével 
tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez 
alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Felhasználónak. 

  



9.4.2 Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe 

FACEBOOK INC. 
Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK   CA   94025-1452 
Telefonszám: +1650.6187714 
E-mail: nem elérhető 
Webhely: www.facebook.com 

valamint, 

GOOGLE INC. 
Rövidített név: GOOGLE INC. 
Cégjegyzékszám: 20031277465 
Adószám: 20031277465 
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Telephely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US 
Telefon: – 
E-mail: nem elérhető 
Webhely: https://www.google.hu/ 

gazdasági társaságokat, mint az Adatkezelők által használt online hirdetés 
szolgáltatás szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó). 

9.4.3 Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: A kódkészletek 
személyes adatokat nem gyűjtenek, nem tárolnak, nem továbbítanak. A kódkészletek 
használatáról, működéséről a www.facebook.com valamint 
a http://support.google.com oldalakon található bővebb információ. 

9.4.4 Az adatfeldolgozás célja: 

Analitika, Facebook pixel (képpont) használata: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak 
bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) 
eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, 
amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt 
az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, 
másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, 
akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt 
személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel 
használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 

Facebook remarketing használata: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely 
aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató 
felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, 
miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes 
adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről 
a www.facebook.com oldalon található bővebb információ. 

  



Google Adwords remarketing használata: Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak 
bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt 
látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon 
akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az 
Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a 
Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem 
továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon 
található bővebb információ. 

9.4.5 Az adatfeldolgozás időtartama: A cookie-k 30 napig tárolódnak, Felhasználó 
ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a 
cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi 
esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a 
weboldal minden szolgáltatását. 

9.4.6 Az adatok feldolgozása kizárólag az online hirdetéshez szükséges 
kódrészletekhez kapcsolódó műveletek jelenti. 

10. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Felhasználó az alábbi jogaival élhet postai vagy e-mailes megkeresés útján: 

10.1 Helyesbítéshez való jog 

A Felhasználó bármikor jogosult a Szolgáltató által kezelt helytelenül rögzített 
személyes adatai helyesbítését kérni. a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül 
helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos 
személyes adatok kiegészítését. 

10.2 Törléshez való jog 

A Felhasználó jogosult a Szolgáltató által kezelt személyes adatai törlését kérni, 
amennyiben hozzájárulását visszavonta, a szerződéses kapcsolat megszűnt és a törlés 
olyan iratra, okiratra nem terjed ki, amelyet törvényi előírás szerint meg kell őriznie a 
Szolgáltatónak. Utóbbi esetben a személyes adat nem törölhető. 

10.3 Adatkezelés korlátozásához való jog 

Szolgáltató köteles korlátozni a személyes adatot a Felhasználó erre irányuló kérelme 
esetében. Amennyiben feltételezhető, hogy a törlés sértené a rendelkezésünkre álló 
információk alapján a Felhasználó jogos érdekeit abban az esetben a személyes adatot 
korlátozni kell. Korlátozott adatként addig kell kezelni, ameddig fennáll az adatkezelési 
cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta. 

10.4 Adatok hordozhatóságához való jog 

A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, 
vagy papír alapon történő megtekintését. 

  



10.5 A hozzájárulás visszavonásának joga 

A Felhasználó bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, 
ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. 

Szolgáltató az adatkezeléssel kapcsolatos felhasználói panaszokat megvizsgálja, és 
annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt 
írásban legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja. Ha Szolgáltató a Felhasználó kérelmét 
nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval. 

11. Adatvédelem, adatbiztonság 

11.1 Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében 
gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, 
valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az egyéb 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védi 
különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra 
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, 
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás 
ellen a kezelt adatokat. 

11.2 A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások 
feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai rendszere 
kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem kapcsolhatók egy 
személyhez sem. 

11.3 Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél 
elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó 
jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett. 

12. Jogérvényesítés 

Amennyiben megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, 
vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés 
megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
vizsgálati eljárását kezdeményezheti. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Fax: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Webhely: http://www.naih.hu/ 

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság 
előtt érvényesítheti jogait. 

  



 

13. Egyéb rendelkezések 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés 
jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa. A módosítás annak 
a http://sonettphoto.com oldalon való közzétételének napján lép hatályba. 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 01. 19. napjától lép hatályba. 

 

Fejes János 

 


