Adatkezelési nyilatkozat
Sápi László Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő) mint a sapifoto.hu
üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor
hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. rendelkezéseire.
Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak személyes és
bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli,
azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez használja.
A sapifoto.hu adatkezelését kizárólag az Adatkezelő végzi, harmadik fél részére személyes
adatokat csak a számlázáshoz kapcsolódóan ad ki. Amennyiben megkereső hatóság
felszólítja az Adatkezelőt adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni,
ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm.
rendelet; 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és
lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data
Protection Regulation) (továbbiakban: Rendelet).
A kezelt adatok köre:
e-mail cím
név
cím
választott szolgáltatások listája
igénybevétel időpontja, időtartama
Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, egészségügyi adatot, bűnügyi adatot.
A Felhasználó tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.
A részletes szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.
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A Felhasználó a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújthat be, amennyiben vélt vagy
valós sérelem éri az adatkezelés körében.
A hatóság neve: címe: elérhetősége: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(NAIH), 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, Email:
ugyfelszolgalat@naih.hu , Tel:+36 (1) 391-1400, Fax:+36 (1) 391-1410
A NAIH köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és
annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
A panaszos jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó,
jogilag kötelező erejű döntésével szemben, minden érintett jogosult a hatékony bírósági
jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három
hónapon belül nem tájékoztatja a Felhasználó a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási
fejleményekről vagy annak eredményéről.
E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog
Minden Felhasználó hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a
személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az
e rendelet szerinti jogait.
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