Adatkezelési Tájékoztató
A Lilaakác Szalonok Kft. (székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-400895,
adószám: 27859151-2-43, továbbiakban, mint Lilaakác Szalonok Kft.), mint Adatkezelő ezúton
tájékoztatja a https://lilaakacgyanta.hu és liaakachajfonas.hu látogatóit a weboldal működésével és
szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében
követett elveiről és gyakorlatáról.
A lilaakacgyanta.hu weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának
igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai
kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor.
I. Adatkezelés, adatfeldolgozás
Adatkezelő: Lilaakác Szalonok Kft. (1118 Budapest, Kaptárkő u. 5., cégjegyzékszám: 01-09-400895,
adószám: 27859151-2-43)
Elérhetőség:
email: info@lilaakacgyanta.hu
Telefon: 0620 210 4610
Az gyantázó és hajfonó szolgáltatásokat működtető Lilaakác Szalonok Kft. önálló adatkezelőként jár el
az időpontfoglalás és kapcsolatfelvétel során rendelkezésre bocsátott személyes adatok
vonatkozásában.
A marketing tevékenysége során szerződéses jogviszonyban álló Partnerek jogosultak továbbítani az
Adatkezelő Lilaakác Szalonok Kft. részére az általuk kezelt személyes adatokat, az ajánlatban szereplő
nyeremények teljesítésének érdekében. Ezen adatok a teljesülés után az Adatkezelő Lilaakác Szalonok
Kft. részéről egyéb meghatalmazás hiányában törlésre kerülnek.
Az Lilaakác Szalonok Kft. OFFICE42 ügyviteli és foglalási rendszert alkalmazza. A rendszer
üzemeltetése körében az Adatkezelő Lilaakác Szalonok Kft. a rendszer karbantartására vonatkozó
szerződés értelmében az általa kezelt adatok ügyviteli rendszeren belüli szükségszerű kezelését a
OFFICE42 Enterprise Solutions Kft.-nek (2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.) engedélyezi, azzal a
feltétellel, hogy a tárolt és kezelt adatokkal kapcsolatban semmilyen külső adathasználati,
adatfelhasználási joga nincs.
II. Fogalmak
Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info törvény) értelmező
rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási feltételekben meghatározott
fogalmak szerint kell értelmezni.
Az Információs törvény értelmében:
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy
közvetve – azonosítható természetes személy;

hozzájárulás: az érintett akaratának 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;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az
adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy
az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
III. Adatkezelés elve
Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az
adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi és egyéb irányadó jogszabályokkal
összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.
A https://lilaakacgyanta.hu és liaakachajfonas.hu szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a
személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználó a hozzájárulást a https://lilaakacgyanta.hu és liaakachajfonas.hu szolgáltatásainak
igénybevételével (pl.: kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás stb.), annak kezdeményezésével, illetve a
személyes megjelenés alkalmával adja meg mind az Adatkezelőnek.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt személyes adatainak köréről, az adatkezelés
időtartamáról, az adatkezelés jogalapjáról és céljáról. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését. 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:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;

b) az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az adatvédelmi rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. A fenti
esetekben az érintett a törlés helyett az adatkezelés korlátozását is jogosult kérni.
Jogainak védelme érdekében az érintett az alábbi fórumokhoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Fővárosi Törvényszék 1055 Budapest, Markó u. 27.
IV. Adatkezelés célja
A Felhasználó személyes adatainak kezelése szolgáltatásnyújtáshoz szükséges, ennek keretében
különösen: a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, Felhasználó
adatainak információ kérési, időpont foglalási célú kezelése, a Felhasználói jogosultságok (a
Felhasználó által igénybe vehető részszolgáltatások) azonosítása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán
keresztüli ügyintézés; a Felhasználóval való kapcsolattartás; a Szolgáltatáshoz kapcsolódó
rendszerüzenet küldés; a Weblap szolgáltatásainak fejlesztése, színvonalának növelése, a felhasználói
élmény fokozása; időpontfoglalás, valamint kapcsolatfelvétel vagy információ szolgáltatás
megkönnyítése, a visszaélések elkerülése; a számviteli kötelezettségek teljesítése.

